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EDITORIAL
Slovo náměstka ministra
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vám nabídl březnové číslo newsletteru MŠMT o evropských
záležitostech. V aktuálním vydání se dočtete o novinkách z oblastí vzdělávání
a odborné přípravy, výzkumu a vývoje, mládeže, sportu a profesních kvalifikací.
Mezi hlavními tématy Vám přinášíme zprávu z Rady ministrů pro vzdělávání,
mládež, kulturu a sport a úvodní informaci k letošním volbám do Evropského
parlamentu. Novinkám o finančních mechanismech EHP/Norsko je věnován
prostor v rámci dvou oblastí - vzdělávání a odborná příprava a výzkum a vývoj.
Z oblasti vzdělávání a odborné přípravy přinášíme zprávy z evropského semináře
zaměřeného na odborné vzdělávání a ze setkání řídící skupiny Středoevropské
spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě. Představujeme také webovou
aplikaci Evropské jazykové protfolio. V oblasti výzkumu a vývoje přinášíme
zprávy z Rady pro konkurenceschopnost ve formaci ministrů zopodvědných za výzkum a inovace a ze setkání Výboru
pro Evropský výzkumný prostor Evropské komise. Krátce Vám představujeme novou studii o práci s mládeží a třetí
africko-evropský summit vedoucích mládeže. V oblasti sportu dostal vedle olympiády prostor i informační den
programu Erasmus+ věnovaný sportu. V části zaměřené na profesní kvalikafice informujeme o konferenci k bezpečné
pracovní mobilitě.
Děkuji všem, kteří se na přípravě jednotlivých čísel newsletteru podílí, kolegům, kteří nám poskytují příspěvky za své
oblasti.
Přeji Vám, milí čtenáři, čím dál více slunečných dní

Petr Mlsna
náměstek ministra pro legislativu a strategii
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zpracoval: odbor strategie a evropských záležitostí
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Rada EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport – část vzdělávání
Dne 24. února 2014 proběhla v Bruselu Rada EU pro vzdělávání.
Delegaci MŠMT vedl náměstek ministra pro oblast vzdělávání
Jindřich Fryč. Rada přijala závěry o účinném a inovativním
vzdělávání a odborné přípravě pro investování do dovedností –
podpora evropského semestru 2014. Evropská komise
připomněla, že znalosti a dovednosti zaostávají za potřebami
pracovního trhu a je třeba nastartovat reformy evropských
vzdělávacích systémů.
V rámci politické rozpravy k rozvoji dovedností a podpoře
zaměstnatelnosti s ohledem na výsledky PIAAC (Program
pro mezinárodní hodnocení kompetencí dospělých) a PISA
(Program pro mezinárodní hodnocení studentů) na úvod vystoupili dva externí řečníci – experti na tuto problematiku.
V jejich příspěvcích mimo jiné zaznělo, že by se členské státy neměly soustředit na rozvoj vysoce kvalifikované,
ale dobře kvalifikované společnosti. Je sice žádoucí zvýšit počet absolventů vysokoškolského vzdělávání, ale zároveň je
třeba rozvíjet zcela specifické dovednosti, které jsou nutné pro nerutinní povolání.
Konstantinos Arvanitopoulos, řecký ministr vzdělávání, kultury
a sportu

Členské státy byly v rámci jednání také informovány o konferenci na téma „Udržení mladých lidí v zaměstnání,
v systému vzdělávání nebo odborné přípravy: společné výzvy, sdílená řešení“, která proběhne 10. a 11. března 2014
v Bukurešti. Dále byla zmíněna informace k návrhu Evropského parlamentu zavést Evropský den proti šikaně a násilí
ve školách a ke stanovení referenční úrovně jazykových kompetencí.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více na webových stránkách Rady EU
Zdroj fotografie: Rada EU/Fotogalerie

Volby do Evropského parlamentu
V květnu tohoto roku proběhnou již osmé přímé volby
do Evropského parlamentu. Pro připomenutí, první přímé volby
do Evropského parlamentu se konaly v roce 1979. Od té doby
začal narůstat význam této instituce, neboť právě přímá volba
značně posílila jeho legitimitu. Maastrichtská a Amsterodamská
smlouva, které byly přijaty v 90. letech 20. století přeměnily
Evropský parlament na zákonodárný orgán, který na úrovni
Evropské unie disponuje podobnými pravomocemi jako národní
parlamenty členských zemí. Volby v roce 2014 se budou poprvé řídit Lisabonskou smlouvou, která vstoupila v platnost
v roce 2009. Ta ještě více rozšířila pravomoci Evropského parlamentu a snížila počty europoslanců některých zemí,
včetně České republiky. Čeští občané budou moci v evropských volbách na další pětileté období zvolit 21 zástupců
(z celkového počtu 751 poslanců).
Volby v České republice budou probíhat ve dnech 23. a 24. května 2014.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací k volbám na webových stránkách Evropského parlamentu/Informační kanceláře v České republice
Více informací k volbám na webových stránkách Evropského parlamentu
Zdroj fotografie: Evropský Parlament/Informační kancelář v České republice/Volby do EP 2014

3/datum vydání: 6. března 2014

AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Podpora vzdělávání z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
V roce 2004 založily tři nečlenské státy EU - Island, Knížectví
Lichtenštejnsko a Norské království - Fond Evropského hospodářského
prostoru (EHP). Norské království založilo i vlastní, Norský fond. Cílem
těchto fondů se stalo nejen snížení sociálních a ekonomických nerovností
v Evropském hospodářském prostoru, ale také posílení spolupráce
a kontaktů s patnácti zeměmi ve střední a jižní Evropě. V České republice je podporováno několik oblastí, mezi které
patří kultura, životní prostředí, věda a výzkum a také vzdělávání. A právě program zaměřený na vzdělávací oblast,
„Spolupráce škol a stipendia“ vyhlásil svoji první výzvu k předkládání žádostí o grant dne 17. února 2014. Tento
program, implementovaný v rámci nové etapy fungování finančních instrumentů, nabízí možnost mezinárodní
projektové spolupráce a studijních stáží v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. V rámci programové oblasti
“Spolupráce škol“ budou podpořeny tři typy aktivit: projekty mobilit a stáže; projekty institucionální spolupráce
a přípravné návštěvy. Program implementuje Dům zahraniční spolupráce.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce
Informace na webových stránkách Ministerstva financí
Databáze k hledání partnerů pro projekty

Monitorování a hodnocení odborného vzdělávání
Ve dnech 4. a 5. února 2014 se v Bruselu uskutečnil seminář zaměřený na sdílení
dobré praxe a inspirace v oblasti monitorování a hodnocení systémů
odborného vzdělávání (Evaluating and Monitoring Apprenticeship and
Traineeship Schemes). Vedle hlavního panelu, ve kterém byly prezentovány
především důvody k hodnocení systému odborného vzdělávání a jeho přínosy,
byl seminář rozdělen na paralelní workshopy. Náplň jednotlivých workshopů
byla zaměřena na přístupy k hodnocení stáží a systému odborného vzdělávání
a jejich plánování, metody hodnocení dopadu změn a iniciativ v rámci
odborného vzdělávání a metody pro analýzu jejich finančních nákladů
a reálných přínosů a zapojení genderového hlediska do hodnocení.
Setkání se uskutečnilo pod hlavičkou Generálního ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální
začleňování jako součást technické pomoci členským státům v oblasti odborného vzdělávání a stáží v rámci Evropského
sociálního fondu.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o akci na webových stránkách Evropské komise
Apprenticeship and traineeship Schemes in EU27: Key Success Factors
The effectiveness and costs-benefits of apprenticeships: Results of the quantitative analysis
Advice on apprenticeship and traineeship schemes - Helpdesk
Zdroj fotografie: Evropská komise/European seminar: Evaluating and Monitoring Apprenticeship and Traineeship Schemes
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Setkání řídící skupiny pro Středoevropskou spolupráci ve vzdělávání
a odborné přípravě - CECE
5. července 2013 vstoupilo v platnost společné Memorandum o porozumění v rámci Středoevropské spolupráce
ve vzdělávání a odborné přípravě (Central European Cooperation in Education – CECE), které stvrdilo záměr
na pokračování regionální spolupráce v této oblasti mezi Rakouskem, Českou republikou, Maďarskem, Slovenskou
republikou a Slovinskem.
13. a 14. února 2014 se v Budapešti uskutečnilo setkání zástupců ministerstev zodpovědných za vzdělávání
z partnerských zemí za účelem stanovení dalšího směru vzájemné spolupráce – priorit a zejména jednotlivých aktivit.
Vedle diskuzí na politické úrovni by měla být obnovena také aktivita v rámci expertních skupin.
Z aktuálních témat, která jsou společná pro všechny členské státy EU byl věnován prostor především referenčním
úrovním jazykových dovedností, programu Erasmus+ a internacionalizaci vzdělávání.

Evropské jazykové portfolio používá přes 11 tisíc lidí
Evropské jazykové portfolio (EJP) umožňuje uživatelům vést si záznam
o svých jazykových zkušenostech a sledovat pokroky a zdokonalování
v jazykových dovednostech. On-line aplikace nabízí verze pro čtyři věkové
kategorie v šesti jazykových mutacích. Pomocí aplikace mohou uživatelé
mimo jiné zjistit, jak se efektivněji učit, jak pomocí sebehodnocení zjistit
úroveň svých jazykových schopností (A1 až C2) v každé jazykové
dovednosti. V aplikaci je možné ukládat dokumenty, například diplomy,
certifikáty, nahrávky atd., vybrané dokumenty sdílet s učitelem, který je může okomentovat. Lze si tu také vytisknout
jazykový pas.
Ke konci února 2014 bylo na Evropském jazykovém portfoliu registrováno 9 479 žáků a 2 114 učitelů. Zobrazení stránek
s portfoliem dosáhlo za rok 2013 více než 260 000.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Online aplikace Evropské jazykové portfolio
Další informace o EJP
Europass - Jazykový pas
Příklady dobré praxe – možnosti využití aplikace ve výuce cizích jazyků a dalších předmětů
Michala Čičváková: Znáte svou úroveň v jazycích?
Kamila Sladkovská: Práce s písničkou a sebehodnocení
Kamila Sladkovská: Sebehodnocení a referenční úrovně ve výuce cizích jazyků
Kamila Sladkovská: Výuka na stanovištích
Pavla Smolová: Telefonní rozhovor a hodnocení ústní interakce v Evropském jazykovém portfoliu
L. Šnajdrová, M. Kaňáková: Co vám pomůže při cestě za prací či studiem do zahraničí?
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VÝZKUM A VÝVOJ
Jednání Rady pro konkurenceschopnost ve formaci ministrů
zodpovědných za výzkum a inovace
Ve dnech 20. a 21. února 2014 se v Bruselu uskutečnilo formální jednání Rady
pro konkurenceschopnost. Otázkám výzkumu a inovací byl věnován druhý den
zasedání. Delegace MŠMT byla vedena náměstkem ministra pro výzkum a vývoj
Tomášem Hrudou, jednání předsedal řecký ministr pro výzkum a technologie
Christos Vasilakos a Evropskou komisi zastupovala komisařka Máire GeogheganQuinn. Hlavním bodem jednání byla diskuse ministrů k vědeckovýzkumným
aspektům Evropského semestru a Roční analýze růstu. Řada delegací zmínila
otázku synergií mezi programem Horizont 2020 a strukturálními fondy
v následujícím období, které skýtají velký potenciál pro maximalizaci dopadů
veřejných prostředků vynaložených na podporu výzkumu a inovací.
Ministři schválili závěry Rady ke zprávě o pokroku v Evropském výzkumném prostoru, která byla zveřejněna Komisí
20. září 2013 a k níž měly členské státy možnost vyjádřit se na zářijové Radě pro konkurenceschopnost. Zástupce
řeckého předsednictví v Radě EU podal aktuální informace o stavu schvalovacího procesu Inovačního investičního
balíčku, k němuž 19. února 2014 proběhl druhý neformální trialog. Nejen ze strany Komise byla oceněna snaha všech
aktérů dosáhnout kompromisu a zahájit iniciativy v polovině letošního roku. Vypadá to, že byl dosažen kompromis
přijatelný pro všechny strany. Komise dále informovala o aktuálním stavu mezinárodních dohod v oblasti výzkumu
a vývoje. Jedná se především o aktualizaci dohody s Ruskem a USA, které jsou ve finálním procesu schvalování,
a o asociační dohody k Horizontu 2020.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o jednání na webových stránkách řeckého předsednictví
Více informací o Radě pro konkurenceschopnost na webových stránkách Rady EU
Roční analýza růstu 2014
Zdroj fotografie: GR2014.eu/COMPETCouncil, Brussels, 20.2.2014

Zasedání Výboru pro Evropský výzkumný prostor
Dne 6. února 2014 proběhlo v Bruselu 18. zasedání ERAC (European Research
Area Committee – Výbor pro evropský výzkumný prostor), kde byla projednána
problematika Zprávy o pokroku ve vytváření Evropského výzkumného prostoru
v roce 2013 a Innovation Union Competitiveness Report 2013, včetně vstupů
jednotlivých členských států. Členové ERAC byli dále informováni o aktuálním
stavu aktivit výboru ERAC pro otázky transferu znalostí (Knowledge Transfer
Group), a to ve vztahu k problematice otevřených inovací a transferu znalostí
(Open Innovation and Knowledge Transfer). Současně byla podána zpráva
o konání ERAC workshopů k otázkám výzkumné a inovační politiky dne 20. března 2014 a lidských zdrojů a mobility
výzkumných pracovníků 26. března 2014. Diskutovány byly také otázky směřování činností ERAC ve vztahu k formování
Evropského výzkumného prostoru ve výhledu do roku 2020.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací k zasedání Výboru pro evropský výzkumný prostor
European Research Area Progress Report 2013
Zpráva o pokroku ve vytváření Evropského výzkumného prostoru v roce 2013
Innovation Union Competitiveness Report 2013
Více informací o Unii inovací na webových stránkách Evropské komise
Zdroj fotografie: European Commission/Innovation Union
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Velký zájem o Česko-norský výzkumný program CZ09
V rámci Výzvy k předkládání návrhů projektů 2013 Norské granty Česko-norský výzkumný
program (CZ09) s identifikačním kódem v systému IS VaVaI SMSM 2014 7F1 bylo doručeno
celkem 389 návrhů projektů, z nichž je 145 z oblasti životního prostředí, 103 z oblasti
zdraví, 58 z oblasti sociálních a humanitních věd a 83 je interdisciplinárních. 384 návrhů
projektů doručených v termínu soutěžní lhůty bude nyní předloženo k hodnocení. Každý
návrh bude hodnocen třemi nezávislými mezinárodními hodnotiteli, kteří jsou uvedeni
v databázi expertů Evropské komise.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o Česko-norském výzkumném programu na webových stránkách MŠMT
Příručky pro hodnotitele

MLÁDEŽ
Studie o práci s mládeží
Evropská komise zveřejnila na svých stránkách novou studii analyzující specifickou
situaci 28 členských zemí s ohledem na práci s mládeží a její přínos pro blahobyt
a rozvoj mladých lidí. Dokument poskytuje informace o hodnotě práce s mládeží
a jejím přispění k rozvoji dovedností a kompetencí mladých lidí a posílení jejich
sociálního kapitálu.
Studie obsahuje obecnou zprávu a případové studie. V brzké době se předpokládá
doplnění zpráv jednotlivých členských zemí.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Working with young people: the value of youth work in the European Union
Working with young people: the value of youth work in the European Union - Case studies
Zdroj fotografie: Working with young people: the value of youth work in the European Union

Třetí africko-evropský summit vedoucích mládeže
Ve dnech 31. března a 1. dubna 2014 proběhne v Bruselu třetí africko-evropský Summit
vedoucích mládeže. Akce bude předcházet dubnovému Summitu hlav států EU a Afriky
a poskytne 70 mladým zástupcům evropských a afrických organizací ve věku 18 až 35 let
příležitost diskutovat o otázkách vedení mladých lidí, možnostech jejich podnikání a přispění
k míru. Akce zároveň povede k posílení účasti mladých lidí na africko-evropské spolupráci
a rozvoji strategického partnerství.
Summit s názvem „Lidé, prosperita a mír“ je organizován Evropským fórem mládeže,
Panafrickou unií mládeže, Radou Evropy, Sítí mezinárodních organizací mládeže aktivních
v Africe a Africkou diasporou sítě mládeže v Evropě (ADYNE), mimo jiné s cílem posílit přispění
mladých lidí k budoucím prioritám Společné africko-evropské strategie.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Vice informací o akci na webových stránkách euxtra.com
Zdroj fotografie: euxtra/3rd Africa - Europe Youth Leaders Summit
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SPORT
Novinky z pracovní skupiny pro sport
Dne 13. února se v Belgii uskutečnilo druhé zasedání pracovní skupiny pro sport během
řeckého předsednictví v Radě EU. Na jednání byly projednány pozměněné návrhy dokumentů
„Návrh usnesení Rady ke druhému pracovnímu plánu EU v oblasti sportu“ a „Návrh závěrů
k tématice rovnosti žen a mužů ve sportu“. Evropská komise během jednání informovala
o posledním zasedání skupiny pro projednávání návrhu mezinárodní úmluvy Rady Evropy
proti ovlivňování sportovních soutěží, které se uskutečnilo 21. a 22. ledna 2014
ve Štrasburku. Konečný text posledně zmiňovaného návrhu mezinárodní úmluvy bude předložen Výboru Ministrů Rady
Evropy 18. září 2014.

Erasmus+: Sport
Dne 4. února 2014 se v Bruselu uskutečnil Erasmus+ informační den se zaměřením na sport.
Prezentovány byly především praktické kroky, které je třeba učinit k využití dostupných
finančních prostředků v rámci programu Erasmus+ pro realizaci projektů z oblasti sportu.
Evropská komise i Výkonná agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (EACEA) během
konference přinesly velmi konkrétní informace k podávání žádostí a k přípravě projektů.

Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o akci na webových stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizi

XXII. Zimní olympijské hry
Ve dnech 7. až 23. února se v ruském Soči uskutečnily XXII. Zimní olympijské hry. Dějištěm her byla
dvě sportovní centra - pobřežní město Soči (Adler) a v horské středisko Krasnaya Polyana. Česká
výprava byla se ziskem celkem osmi medailí (dvou zlatých, čtyř stříbrných a dvou bronzových)
úspěšnější než kdykoliv před tím na zimní olympiádě. Delegace MŠMT byla v závěru olympijských
her vedená přímo ministrem Marcelem Chládkem, který tak měl možnost osobně pogratulovat
úspěšným reprezentantům.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Tisková zpráva MŠMT: Martina Sáblíková triumfovala v Soči, její vítězství sledoval ministr Chládek přímo v aréně
Tisková zpráva MŠMT: Čeští biatlonisté ve smíšené štafetě získali stříbrnou medaili
Tisková zpráva MŠMT: Ministr Marcel Chládek se v České televizi vyjádřil k výkonům našich sportovců na olympiádě v
Soči
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PROFESNÍ KVALIFIKACE
Konference „Modernizace směrnice o uznávání odborných kvalifikací –
bezpečná mobilita“
Dne 12. února 2014 se v Bruselu konala konference, která poskytla účastníkům
příležitost vyjádřit se ke změnám, které zavedla novela směrnice o odborných
kvalifikacích. Akce navazovala na setkání na vysoké úrovni, kde byla směrnice
2013/55/EU, která reviduje směrnici 2005/36/ES, o uznávání odborných
kvalifikací, formálně přijata. Na konferenci vystoupili zástupci Evropské
komise, řeckého předsednictví v Radě EU, poslanci Evropského parlamentu
i odborná veřejnost. Stěžejními tématy byly „Zjednodušení mobility –
Evropský profesní průkaz (EPP)“, „Zjednodušení kvalifikace – Uznání odborné
praxe a význam různorodosti ve vzdělávacích systémech“ a „Společné
vzdělávací principy“.
Byly určeny hlavní cíle transpozice, a to růst a zjednodušení mobility na svobodném trhu, zlepšování fungování
směrnice, vzájemná spolupráce členských států při uznávání odborných kvalifikací, rovnováha ve vztahu profesionála
a spotřebitele, transparentnost, ochrana bezpečnosti, zjednodušení pravidel a ochrana osobních údajů.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o konferenci na webových stránkách Evropské komise
Video z konference
Nejčastěji kladené otázky k modernizaci směrnice o profesních kvalifikacích
Politický vývoj modernizace směrnice o profesních kvalifikacích
Zdroj fotografie: Evropská komise/Modernisation of the professional qualifications directive: bezpečná mobilita
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
Apprenticeship and traineeship Schemes in EU27: Key Success Factors
Employment and Social Developments in Europe 2013
ERA (European Reasearch Area) Progress Report 2013
Holocaust Education in a Global Context
Innovation Union Competitiveness Report 2013
Teaching and Learning: Achieving Quality for All
Towards Effective Capacity Development: Capacity Needs Assessment Methodology (CAPNAM) for Planning and
Managing Education
Working with young people: the value of youth work in the European Union
Working with young people: the value of youth work in the European Union - Case studies
Young people and temporary employment in Europe - comparative report
Zpráva o pokroku ve vytváření Evropského výzkumného prostoru v roce 2013

SEZNAM VEŘEJNÝCH KONZULTACÍ
Veřejná konzultace týkající se evropského prostoru dovedností a kvalifikací (Public consultation on a “European Area
of Skills and Qualifications”) do 15. dubna 2014

EU KALENDÁŘ NA BŘEZEN
01.03.2014
03.03.2014
04.03.2014

05.03.2014
05.03. až 06.03.2014
10.03. až 11.03.2014
10.03. až 12.03.2014
11.03.2014
11.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
18.03.2014
19.03.2014
20.03.2014
20.03.2014
20.03. až 21.03.2014
21.03.2014
21.03.2014
25.03. až 26.03.2014
26.03.2014
26.03.2014

Informační den Joint Research Center k jeho aktivitám v oblastech námořních
záležitostí, energie, potravin a bio-zemědělství/Attiki
Pracovní skupina pro sport/Brusel
Konference na vysoké úrovni: Úloha regionů při implementaci Programu záruky pro
mládež (High-Level Conference: The Role of the Regions in the Implementation of the
“Youth Guarantee”)/Kaválla
COREPER I/Brusel
Výbor pro vzdělávání/Brusel
Konference „Udržení mladých lidí v zaměstnání, v systému vzdělávání nebo odborné
přípravy: společné výzvy, sdílená řešení“/Bukurešť
Evropská konference o mládeži a Setkání ředitelů pro mládež/Soluň
Skupina na vysoké úrovni pro společné programování (GPC)/Brusel
Zahajovací setkání Horizont 2020 (Kick off meeting Horizon 2020)/Soluň
Workshop pracovní skupiny pro společné programování ke koordinaci výzkumných
aktivit ve Společném programování (GPC Alignment with SRAs)/Brusel
COREPER I/Brusel
Pracovní skupina pro sport/Brusel
COREPER I/Brusel
Workshop Výboru pro evropský výzkumný prostor k otázkám výzkumné a inovační
politiky/Brusel
seminář k tematice genderového násilí ve sportu: ochrana mladistvých (Seminar:
"Gender based violence in Sport: minors protection")/Atény
Evropská Rada/Brusel
Neformální setkání ředitelů pro sport/Atény
Výbor pro vzdělávání/Brusel
Focus Group k Evropskému profesnímu průkazu/Brusel
Workshop Výboru pro evropský výzkumný prostor k otázkám lidských zdrojů
a mobility výzkumných pracovník/Brusel
Konference k odbornému vzdělávání (Conference on Vocational Training)/Atény
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26.03.2014
27.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
31.03. až 01.04.2014
každé pondělí/pátek

COREPER I/Brusel
Setkání vrchních ředitelů pro odborné vzdělávání/Atény
Transpoziční workshop na téma odborného výcviku, částečného přístupu k profesím,
asistenčních center pro uznávání odborných kvalifikací/Brusel
Pracovní skupina pro mládež/Brusel
COREPER I/Brusel
3. africko-evropský summit vedoucích mládeže/Brusel
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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