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EDITORIAL
Slovo náměstka ministra
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vám nabídl dubnové číslo newsletteru MŠMT o evropských
záležitostech. V aktuálním vydání jako obvykle najdete řadu novinek z oblasti
vzdělávání a odborné přípravy, výzkumu a vývoje, mládeže, sportu a profesních
kvalifikací.
Mezi hlavními tématy jsme se zaměřili na jednání Evropské rady, neformální
setkání ministrů zodpovědných za vzdělávání, které se uskutečnilo v návaznosti
na teroristické útoky v Paříži a v Kodani a také na 32. mezinárodní setkání
odborníků na globální rozvojové vzdělávání. V této části Vás také informujeme
o nových iniciativách, do kterých se můžete zapojit, jak na národní, tak evropské
úrovni. V oblasti vzdělávání a odborné přípravy přinášíme informace o aktivitách
s evropským zaměřením pořádaných v České republice a aktuálním vývoji v oblasti
Evropského kvalifikačního rámce. Z oblasti výzkumu a vývoje přinášíme zprávy z jednání Rady pro konkurenceschopnost
a plenárního zasedání výboru pro evropský výzkumný prostor. V části věnované mládeži Vás informujeme o jednání
Česko-německé Rady pro spolupráci a výměny mládeže, o Evropské konferenci o mládeži a dalších aktivitách, do kterých
se můžou mladí lidé a pracovníci s mládeží zapojit v nadcházejících měsících. Nabízíme Vám také přehled současného
stavu v politice sportu na evropské úrovni. V oblasti profesních kvalifikací se věnujeme novým modulům pro odborné
kvalifikace v rámci systému pro výměnu informací o vnitřním trhu Evropské unie.
Rád bych při této příležitosti poděkoval všem, kteří se na přípravě jednotlivých čísel newsletteru podílejí, zejména těm
kolegyním a kolegům, kteří touto formou sdílejí cenné postřehy z jednotlivých oblastí.
Přeji Vám, milí čtenáři, brzké přivítání jarních dní
Petr Mlsna
náměstek ministra pro legislativu a strategii
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Evropská rada
Ve dnech 19. a 20. března se uskutečnilo zasedání Evropské rady, které bylo zahájeno
minutou ticha za oběti teroristického útoku v Tunisku, k němuž došlo dne 18. března
2015.
Za účelem koordinace pozic proběhla před samotným zahájením jednání Evropské rady
tradiční schůzka předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny (České republiky, Maďarska,
Polska a Slovenska).

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
se vítá s prezidentem Evropské rady
Donaldem Tuskem

V průběhu jednání Evropské rady se vedoucí představitelé EU dohodli na vytvoření
energetické unie. Projednali také ekonomická témata a vnější vztahy, situaci v Libyi,
vztahy s Ruskem a Ukrajinou a cíle nadcházejícího summitu Východního partnerství,
který se uskuteční v Rize.

Odkazy na zdroje související s tématem:
Bližší informace o jednání Evropské rady
Zdroj obrázku: European Council/Newsroom

Neformální setkání ministrů školství zemí EU k podpoře občanství
a hodnot svobody, tolerance a nediskriminace prostřednictvím
vzdělávání
V návaznosti na nedávné teroristické útoky v Paříži a v Kodani svolala
ministryně školství, vysokého školství a výzkumu Francouzské republiky
Najat Vallaud-Belkacem neformální jednání ministrů školství z členských
států EU s cílem prodiskutovat možnosti společného postupu evropských
zemí při posilování demokratických hodnot a občanské angažovanosti
prostřednictvím vzdělávání. Setkání se uskutečnilo 17. března v Paříži.
Ministři všech členských států podpořili myšlenku, že vzdělávání
představuje významný nástroj pro uchování a rozvoj demokratických
hodnot. Řada ministrů však zároveň upozornila na skutečnost, že odpovědnost za rozvoj demokratických hodnot
nemohou nést pouze školy a učitelé, mimořádně důležitá je vzájemná spolupráce s rodinami, místními komunitami,
neziskovými organizacemi a občanskou společností.
V rámci pracovního oběda ministři představili vybrané příklady dobré praxe z oblasti občanského vzdělávání ve svých
zemích. Zástupci České republiky připomněli některé tradiční aktivity, jako například školní parlamenty, projekt Jeden
svět ve školách, ale i podporu občanského vzdělávání a vzdělávání národnostních menšin formou operačních
a rozvojových programů. Stranou však nezůstaly ani nejnovějších iniciativy, zejména usnesení k podpoře demokratického
občanského vzdělávání přijaté Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v prosinci 2014.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o setkání na webových stránkách Ibercampus.eu
Zdroj obrázku: Ibercampus
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Evropské projektové dny 2015: Evropa hrou
Akce „Evropa hrou“ umožní veřejnosti seznámit se s programem Erasmus+ netradičním
způsobem a přiblíží účastníkům evropská témata.
Cílem projektových dnů je regionální podpora organizací v zapojení do programu Erasmus+.
Zaměří se na dosud nezapojené organizace a regiony s nižší účastí v programu. Jednou z cílových
skupin jsou i mladí lidé se znevýhodněním.
Evropské projektové dny jsou soutěží nejlepších návrhů aktivit, informace o soutěži jsou šířeny
ve spolupráci s Krajskými úřady a dalšími regionálními partnery. V rámci každého kraje ČR bude
vybrán nejlepší návrh, který bude podpořen a ve spolupráci s DZS realizován v období od 4. května do 25. června 2015.
Soutěže se mohou účastnit všechny organizace, které se podílejí na formálním i neformálním vzdělávání. Přihlášení do
soutěže je možné do 10. dubna 2015.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací a návod, jak se přihlásit do „Evropy hrou“ na webových stránkách Evropa našima očima
Zdroj obrázku: artLab

Možnosti programu Erasmus+ pro seniorské organizace
Dne 6. března 2015 se v Domě zahraniční spolupráce (DZS) uskutečnil informační
seminář k předkládání žádostí v rámci programu Erasmus+ zaměřený
na podporu vzdělávání, dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce pro
seniorské organizace. Setkání se zúčastnili zástupci vysokých škol, organizací
věnujících se vzdělávání dospělých, MŠMT a MPSV. Akce se konala v rámci
plnění cílů Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období
let 2013 až 2017.
V úvodu semináře byl představen plán činnosti Pracovní skupiny na podporu
vzdělávání a dobrovolnictví na rok 2015, jejímž vedením bylo pověřeno MŠMT.
Skupina vznikla v říjnu 2014 jako součást Rady vlády pro seniory a stárnutí populace.
Hlavním cílem setkání bylo informovat o možnostech, které program Erasmus+ nabízí seniorským organizacím. Jejich
zástupci se tak dozvěděli, na jaké aktivity mohou získat grant a jaké podmínky je třeba splnit pro jeho přidělení.
Z programu Erasmus+ mládež lze například získat grant i na mezinárodní projekty mezigenerační spolupráce.
Závěr semináře byl věnován nově vznikající elektronické platformě EPALE, která by do budoucna měla shromažďovat
veškeré dostupné informace týkající se vzdělávání dospělých v Evropě.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o možnostech realizovat projekty spolupráce v rámci programu Erasmus+
Zdroj obrázku: DZS

První výzva k podávání projektů v rámci nadnárodního programu
Central Europe
Dne 12. února 2015 bylo vyhlášeno první kolo výzvy k podávání projektů v rámci
nadnárodního operačního programu Central Europe. Žádosti je možné podávat do
13. dubna 2015 do 18:00 hodin.
Na podporu vzdělávání je určena prioritní osa 1, zejména specifický cíl 1.2 zaměřený
na zlepšování dovedností a podnikatelských kompetencí, které mohou přispět
k ekonomickému a sociálnímu inovativnímu rozvoji středoevropských regionů.
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Pro projekty v první výzvě je alokováno celkem 80 milionů eur, přičemž je požadováno kofinancování ve výši 15%
z celkového rozpočtu projektu. Výběr projektů probíhá ve dvou fázích. V prvním kole mohou žadatelé dobrovolně využít
možnost konzultovat projektový záměr se Společným sekretariátem ve Vídni, a to buď osobně nebo komunikací přes
Skype. Pro projekty postupující do druhého kola bude konzultace povinná.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o výzvě na webových stránkách prioritní oblasti 9 Podunajské strategie
Více informací o nadnárodním operačním programu Central Europe na webových stránkách Interreg
Prezentace k národnímu infodni Interreg Central Europe na webových stránkách Evropské strukturální a investiční fondy
Zdroj obrázku: Central Europe

3. Donausalon
Spolková země Bádensko-Württembersko ve spolupráci s Velvyslanectvím Rumunska
uspořádala 5. března 2015 v Berlíně panelovou diskusi na téma „Duální vzdělávání
v Podunají“ s názvem Donausalon. Akce se konala již třetím rokem, ale Česká republika
se jí zúčastnila poprvé. Večer byl zahájen výstavou fotografií s názvem Rumunsko –
evropská kulturní země. Následně účastníky přivítal ministr pro spolkovou radu,
Evropu a zahraniční záležitosti Bádensko-Württemberska Petr Friedrich. Hlavním
bodem programu pak byla panelová diskuse na téma duálního vzdělávání, jíž se
zúčastnili zaměstnavatelé i vzdělavatelé a která ukázala, že význam duálního
vzdělávání je chápán různě i mezi odborníky v dané oblasti a zavedení tohoto systému není možné bez spolupráce státu
a zaměstnavatelů. Akce byla obohacena kulturními stánky jednotlivých zemí, které účastníkům nabízely národní
kulinářské speciality a propagační materiály zaměřené na cestovní ruch.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o akci na webových stránkách spolkové země Bádensko-Württembersko
Zdroj obrázku: Staatsministerium Baden-Württemberg/2. Donausalon in der Landesvertretung

32. mezinárodní kulatý stůl ke globálnímu rozvojovému vzdělávání
Ve dnech 19. až 21. března 2015 se ve Vídni konal 32. Mezinárodní kulatý stůl
ke globálnímu rozvojovému vzdělávání (GRV), který zorganizovala evropská síť pro
globální vzdělávání GENE (Global Education Network Europe) ve spolupráci s Rakouskou
rozvojovou agenturou, Federálním ministerstvem školství a žen a organizací KommEnt.
Kulatého stolu se zúčastnili zástupci ministerstev školství, ministerstev zahraničních věcí
a dalších institucí. Česká republika byla zastoupena Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.
Na jednání se sešlo nebývalé množství účastníků z jednotlivých evropských zemí, což bylo přisuzováno zejména nedávným
teroristickým útokům v evropských metropolích, neboť ministerstva vnímají význam globálního rozvojového vzdělávání
pro podporu hodnot demokracie, svobody, tolerance, solidarity a plurality, na nichž stojí základy evropské civilizace.
Vůbec poprvé se kulatého stolu GENE zúčastnila například Francie, která výslovně uvedla důvod svého zvýšeného zájmu
o GRV právě v souvislosti s pařížskými útoky. Řada zemí v reakci na rostoucí radikalismus ve společnosti posílila aktivity
na podporu GRV včetně navýšení finančních prostředků na realizaci projektů. Současně proběhla diskuse o tom, do jaké
míry je význam GRV pro podporu demokratických hodnot vnímán na ministerstvech školství evropských států, přičemž se
ukázalo, že důležitost GRV je v této souvislosti často podceňována.
GENE vyzdvihl a ocenil aktivitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, které ve spolupráci
s Národním institutem pro další vzdělávání a Člověkem v tísni připravuje seminář GRV pro učitele. Seminář se uskuteční
s finanční podporou České rozvojové agentury Ministerstva zahraničních věcí.
Zdroj obrázku: Global education fund
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Do oslav eTwinningu se již zapojilo přes 200 škol
Aktivita Evropské komise eTwinning slaví v tomto roce již 10 let! Při této příležitosti
připravil Dům zahraniční spolupráce, Národní podpůrné středisko pro eTwinning,
pro české školy hru „Hrajeme si s eTwinningem“. Hra byla zahájena 10. února 2015
při příležitosti Dne bezpečnějšího internetu a bude zakončena 10. října 2015 na
Národní konferenci eTwinning.
Do hry se během prvního měsíce zapojilo více než 200 školních týmů z celé České
republiky. Mnohé z nich již úspěšně splnily první úkol, který spočíval v registraci
na portál www.etwinning.net a následném vytvoření pozdravu pro ostatní zapojené
účastníky. První úkol ukázal velké nadšení a fantazii škol, stejně jako kreativní
využití informačních technologií v mateřských školách. Mezi výstupy jsou prezentace, videa, komiksy, koláže z fotografií
či písničky.
Na zapojené školy čeká ještě devět dalších úkolů, jeden z nich se týká i tématiky bezpečného chování na internetu. Úkoly
jsou koncipovány tak, aby byly realizovatelné ve všech typech škol a aby se na nich mohli podílet především sami žáci
a studenti. Do hry se mohou školy zapojit po celou dobu jejího trvání a úkoly je možné plnit i zpětně.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o 10. výročí aktivity eTwinning
Více informací o aktivitě eTwinning.cz
Více informací o aktivitě na webových stránkách eTwinning.net
Facebookový profil aktivity eTwinning v České republice
Zdroj obrázku: ZŠ a MŠ Město Touškov (Martina Kupilíková)

Na veletrhu obchodovalo 118 studentských firem z 9 zemí
Křižíkův pavilon E na pražském Výstavišti hostil ve dnech 17. až 19. března 2015
Mezinárodní veletrh fiktivních firem, nad kterým převzal záštitu ministr školství,
mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.
„Pro žáky to byla velká zkušenost a zároveň třešinka na dortu jejich celoročního
snažení,“ uvedl Lukáš Hula, vedoucí Centra fiktivních firem (CEFIF). „Museli vymyslet,
jak pojmout prezentaci na stánku, jaké připravit propagační materiály a vzhledem
k účasti zahraničních firem to vše v angličtině,“ dodává.
Kromě prezentování výrobků a služeb a uzavírání obchodů také žáci na veletrhu
soutěžili – hodnocen byl nejlepší stánek, katalog nebo prezentace firmy v PowerPointu.
Mezinárodní veletrh, který se letos konal po dvacáté prvé, celý připravili a pod dozorem pedagogů řídili pracovníci fiktivní
firmy Antre alias žáci čtvrtého ročníku Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1.
Fiktivní firmy, jejichž činnost řídí CEFIF při Národním ústavu pro vzdělávání, jsou součástí výuky středních a vyšších
odborných škol především s ekonomickým zaměřením. Vloni se připojili také žáci druhého stupně ZŠ. Celkový počet
českých fiktivních firem je zhruba 350.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o CEFIF na webových stránkách NÚV
Více informací o CEFIF na webových stránkách MŠMT
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Krátká studie o inovacích v odborném vzdělávání v ČR
V lednu 2015 zpracoval ReferNet ČR pro Cedefop krátkou tematickou studii (tzv. Article), která
představuje přehled o národní politice a přístupech v oblasti inovativních postupů v odborném
vzdělávání.
ČR nemá jednotný přístup k inovacím ve vzdělávání a vykazuje nedostatečnou provázanost mezi
hlavními aktéry inovačního systému na úrovni tvorby politik, je si však vědoma potřebnosti
inovací a inovativního přístupu k výuce i v souladu s vývojem v oblasti vědy a techniky
a měnícím se požadavkům zaměstnavatelů, o čemž svědčí strategické dokumenty MŠMT, ESF
projekty, rozvojové programy nebo různé soutěže.
Národní systémový projekt Pospolu („Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi“)
v současné době pilotuje inovace v oblasti personálního zajištění spolupráce škol a firem, zavádění principů evropských
nástrojů ECVET a EQAVET a navýšení rozsahu odborné praxe realizované na pracovištích firem prostřednictvím revize
kurikulárních dokumentů. V projektu vznikají návrhy systémových změn, včetně změn legislativy, které povedou
ke snadnější a efektivnější spolupráci škol a podniků.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Studie Inovace odborného vzdělávání v ČR je ve formě návrhu k dispozici v aj
Article on innovation in VET in the Czech Republic - 2014
Webové stránky projektu Pospolu
Zdroj obrázku: POSPOLU - Podpora spolupráce škol a firem

Vzájemné učení mezi odborníky na téma zařazování kvalifikací do
úrovní ve Varšavě
Ve dnech 16. a 17. března proběhlo ve Varšavě diskusní setkání (PLA - Peer Learning Activity) zástupců členských států
a evropských organizací, které se věnovalo metodám a způsobům zařazování existujících kvalifikací do národních rámců
kvalifikací. Setkání organizoval polský výzkumný ústav pro vzdělávání IBE.
Mezi státy neexistuje jednotný pohled, názor či metoda, jak by zařazování do úrovní mělo probíhat, protože vzdělávací
a kvalifikační systémy vycházejí z rozdílných tradic. Účastníci se shodli, že vzájemné sdílení zkušeností a představování
různých příkladů a přístupů vede k lepšímu vzájemnému pochopení, porozumění a důvěře mezi členskými státy,
a to i přesto, že se postupy mohou v detailech lišit. Nutnou podmínkou důvěryhodného zařazování kvalifikací do úrovní
však zůstává důsledné využívání konceptu výsledků učení, a to jak pro popis kvalifikací, tak pro vlastní vzdělávací proces
i pro ověřování dosažených výsledků. Přiřazování kvalifikací není možné provádět bez zapojení relevantních aktérů.
Z výsledků jednání bude sestaven návodný metodický materiál, který mohou státy využít při rozvíjení a přezkumu svých
národních rámců kvalifikací a ve druhém kole přiřazovacího procesu k EQF.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o EQF na webových stránkách NÚV
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VÝZKUM A VÝVOJ
Zasedání Rady pro konkurenceschopnost
Dne 3. března 2015 se v Bruselu konalo formální zasedání Rady pro konkurenceschopnost
ve formaci ministrů odpovědných za výzkum. Delegaci ČR vedl náměstek místopředsedy
vlády pro vědu, výzkum a inovace Arnošt Marks, jednání předsedala lotyšská ministryně pro
vzdělání a vědu Mārīte Seile a Evropskou komisi zastupoval komisař Carlos Moedas.
Na programu jednání byly politické diskuse k výzkumným a inovačním aspektům Roční
analýzy růstu 2015 a otevírání evropského digitálního potenciálu prostřednictvím výzkumu postaveného na datech.
V rámci bodu Různé byly prezentovány informace o Cestovní mapě a řízení Evropského výzkumného prostoru,
o střednědobém hodnocení programu BONUS a o výstupech veřejné konzultace k Science 2.0.
Odkaz na zdroj související s tématem:
Více informací o jednání Rady ze dne 3. března na webových stránkách Rady EU

Plenární zasedání výboru ERAC-SFIC
Dne 4. března 2015 se v Bruselu uskutečnilo plenární zasedání výboru ERAC-SFIC, který
slouží jako poradní orgán Evropské rady a Evropské komise a jehož cílem je zajistit rozvoj,
implementaci a monitoring mezinárodního přesahu Evropského výzkumného prostoru
prostřednictvím sdílení informací a vzájemných konzultací mezi jednotlivými členskými
státy. Hlavním body plenárního zasedání bylo téma implementace Strategie EU pro
mezinárodní spolupráci ve výzkumu a inovacích, mezinárodní marketing výzkumu či
otázka indikátorů pro mezinárodní spolupráci. Mezi projednávané oblasti patřil také
aktuální stav spolupráce s Ruskem, Jihoafrickou republikou a Čínou.
Odkaz na zdroj související s tématem:
Více informací o European Reasearch Area na webových stránkách Evropské komise
Více informací o Strategic Forum for International Science and Technology Cooperation (SFIC) na webových stránkách
Evropské komise
Více informací o European Research Area and Innovation Committee (ERAC) na webových stránkách Rady EU
Zdroj obrázku: European Commission/European Research Area
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MLÁDEŽ
Jednání Česko-německé Rady pro spolupráci a výměny mládeže
Ve dnech 18. až 20. března 2015 se v Plzni uskutečnilo jednání Česko-německé
Rady pro spolupráci a výměny mládeže (dále jen „Rada“). Úkolem Rady je
hodnotit stav spolupráce a výměn mládeže mezi oběma zeměmi, dávat
doporučení orgánům státní správy, mládežnickým organizacím a institucím
příslušným pro práci s mládeží a vypracovávat programy a návrhy spolupráce
a výměn mládeže. Členy Rady jsou zástupci MŠMT, regionální úrovně
a nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží.
Hlavním výstupem jednání bylo schválení výroční zprávy Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže
Tandem za rok 2014 a plánu činnosti na rok 2015. Tandem dále informoval o aktivitách uspořádaných v souvislosti
s tématem zdravého životního stylu a o výstupech osmého Česko-německého setkání mládeže, které proběhlo v dubnu
loňského roku v Terezíně.
Rada podpořila návrh Tandemu, zaměřit aktivity pro roky 2015 a 2016 na téma „památných míst“. Konkrétní návrhy
budou rozpracovány v následujících měsících. Příští setkání Rady se uskuteční v roce 2016 v Kolíně nad Rýnem.

Evropská konference o mládeži
Ve dnech 23. až 26. března 2015 proběhla v lotyšské Rize tradiční Evropská
konference o mládeži, během níž probíhaly diskuse se zástupci mladých lidí
v pracovních skupinách na témata participace na školách, účasti mladých lidí
v politickém rozhodování, podpory práce s mládeží s cílem politického posílení
mladých lidí, rozvoje nástrojů politické participace, rozvoje přímé a lokální
demokracie a podpory spolupráce různých aktérů.
Poslední dva dny konference byly věnovány samostatnému jednání ředitelů
zodpovědných za mládež. Zástupce Evropské komise informoval o průběhu
zpracování Evropské zprávy o mládeži, která bude zveřejněna v létě letošního
roku. Rada ministrů pro mládež se jí bude zabývat na svém listopadovém
zasedání v rámci lucemburského předsednictví v Radě EU. Členské státy byly vyzvány, aby se zapojily do Evropského
týdne mládeže, který proběhne na přelomu dubna a května. Ředitelé také diskutovali o tématech sociálních médií
a digitální gramotnosti, kvalitních systémů práce s mládeží a budoucího pracovního plánu pro mládež.
Představitel budoucího lucemburského předsednictví prezentoval plán podzimní Rady ministrů pro mládež. Kromě
Evropské zprávy o mládeži se budou ministři zabývat pracovním plánem pro mládež a měli by rovněž schválit usnesení na
téma politické participace mladých lidí. V plánu lucemburského předsednictví je dále se zaměřit na kvalitu práce
s mládeží.
Příští Evropská konference o mládeži se uskuteční v září v Lucemburku.
Odkaz na zdroj související s tématem:
Joint Conclusions on "Youth empowerment for political participation"

Evropský týden mládeže 2015
Evropský týden mládeže je celoevropská akce, organizovaná Evropskou komisí,
do které jsou zapojeny všechny země programu Erasmus+. V České republice ho
organizuje Dům zahraniční spolupráce (DZS) ve dnech 4. až 10. května 2015, ale
související akce budou pokračovat až do června 2015.
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Tématem letošního ročníku je „Zapojení mládeže do pracovního, politického a obecně do komunitního života“ se
zaměřením na zaměstnanost a zaměstnatelnost mládeže a zviditelnění rozvoje podnikavosti a aktivního politického
dialogu.
Do 15. dubna se mohou mladí lidé zapojit do soutěže, o které jsme informovali již v minulém vydání newsletteru, „Sociální
podnikání očima mladých“. Jejím cílem je zaměřit pozornost mladých lidí na činnost sociálních podniků v jejich okolí
vytvořením reportáže o některém z nich.
V průběhu prvního květnového týdne budou probíhat Dialogy mládeže v regionech zaměřené na diskuzi mladých lidí se
zástupci krajů či s úspěšnými podnikateli.
Odkaz na zdroj související s tématem:
Informace o aktivitách spojených s Evropským týdnem mládeže na webových stránkách European Youth Portal
Více informací o pravidlech soutěže „Sociální podnikání očima mladých“ a možnosti přihlášení k dispozici na webových
stránkách programu Erasmus+
Zdroj obrázku: Evropská komise

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží je
partnerem ocenění Gratias Tibi
Ocenění Gratias Tibi je vyhlášováno organizací Člověk v tísni a letos bude mít svůj druhý
ročník. První ročník ceny Gratias Tibi byl vyhlášen s cílem ocenit občanskou aktivitu,
občanský postoj či počin mladých lidí pozitivně ovlivňující život v komunitě či celé
společnosti. Hlavním záměrem bylo reagovat na fakt, že se v poslední době objevuje stále
více nejrůznějších iniciativ mladých lidí. Kromě zadostiučinění z vlastní činnosti mají mladí
lidé nárok na uznání a vědomí, že se společnost zajímá o to, co dělají a váží si toho.
První ročník sklízel úspěchy a ukázal veřejnosti spoustu zajímavých iniciativ a osobností.
Mezi nominovanými se objevili mladí lidé, kteří se snaží zlepšit životy svých vrstevníků i v dialogu s místní samosprávou.
Na webových stránkách ceny lze najít příběhy loňských laureátů i průběžný profil letošních nominovaných účastníků.
Možnost nominovat osoby, projekty i organizace je otevřena do 30. dubna.
Cena Gratias Tibi podporuje iniciativní mladé lidi. Z tohoto důvodu podporuje tuto iniciativu Národní pracovní skupina
pro strukturovaný dialog s mládeží.
Odkaz na zdroj související s tématem:
Více informací o ocenění na webových stránkách Gratias Tibi
Více informací o partnerství s Národní pracovní skupinou pro strukturovaný dialog na webových stránkách
Strukturovaný dialog
Zdroj obrázku: Gratias Tibi

Uzávěrka výzvy programu Erasmus+ pro mládež
Dne 30. dubna 2015 vyprší druhý letošní termín pro podání žádosti o grant v programu
Erasmus+: mládež. V rámci programu, který je zaměřen na oblast neformálního
vzdělávání a jeho cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 13-30 let a pracovníci
s mládeží, je možné v klíčové akci 1 požádat o grant na výměny mládeže, mobility
pracovníků s mládeží a Evropskou dobrovolnou službu. Z klíčové akce 2 mohou být
podpořeny strategická partnerství a nadnárodní iniciativy mládeže a klíčová akce 3 je
zaměřena na podporu strukturovaného dialogu.
Odkaz na zdroj související s tématem:
Více informací k jednotlivým aktivitám programu Erasmus+: Mládež, stejně jako potřebné dokumenty a návody, jak
podat návrh projektu, najdete na webových stránkách programu Erasmus+ v ČR
Zdroj obrázku: Shutterstock
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SPORT
Výstupy jednání pracovní skupiny pro sport
Dne 3. března se v Belgii uskutečnilo třetí zasedání Pracovní skupiny pro
sport v rámci lotyšského předsednictví v Radě EU. Během jednání byl
diskutován návrh závěrů Rady k tématu role sportu na základní úrovni
v rozvoji průřezových dovedností, zejména mezi mladými lidmi.
Dokument by měl být připraven ke schválení na květnovém zasedání
v rámci Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport.
Dalším projednávaným dokumentem příštího zasedání Pracovní skupiny pro sport bude Návrh rozhodnutí Rady
o podpisu Úmluvy Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi jménem Evropské unie. Právní služba
Evropské komise identifikovala v úmluvě Rady Evropy nejen oblasti kompetencí, které náleží členským státům EU, ale
zároveň smíšené kompetence a výlučné kompetence EU, z toho důvodu je EU oprávněna úmluvu Rady Evropy podepsat
a uzavřít. Uzavření úmluvy jménem Evropské unie zpravidla následuje po podpisu dané úmluvy, nicméně vzhledem
k žádosti Malty o objasnění rozdělení pravomocí v dané úmluvě podané k Soudnímu dvoru EU, není možné do doby
výnosu Soudního dvora EU ratifikaci započít.
Zdroj obrázku: MŠMT

PROFESNÍ KVALIFIKACE
IMI systém – nový modul pro odborné kvalifikace a další aktuality
Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (Internal Market Information System - IMI
systém) zjednodušuje výměnu informací mezi členskými státy Evropské unie ve stále více
oblastech.
V rámci profesních kvalifikací byl v roce 2014 spuštěn nový modul oznamování odborných
kvalifikací, který umožňuje oznamování nových titulů, dokladů, osvědčení a školících
programů nebo změn stávajících v oblasti architektury a zdravotnických povolání. Od září
2014, kdy byl modul spuštěn, bylo zasláno 38 oznámení.
Další novinkou je pilotní projekt v oblasti licencí strojvedoucích, který členským státům umožňuje kontrolu registrace
strojvedoucích a vzájemnou výměnu informací o licencích.
Počet žádostí zasílaných přes IMI systém rok od roku stoupá, v roce 2014 bylo takto zasláno téměř 7 600 žádostí,
v předchozím roce jich bylo necelých 6000. Využití IMI systému bude i v roce 2015 nabírat na intenzitě, neboť je
očekáváno spuštění dalších pilotních projektů, a to pro zadávání veřejných zakázek a pro kulturní statky. Prostřednictvím
těchto dvou nových modulů bude možno ověřovat osvědčení a dokumenty předkládané evropskými zadavateli zakázek
a vyhledávat artefakty, které nelegální cestou zmizely.
Odkaz na zdroj související s tématem:
Více informací o IMI systému na webových stránkách Evropské komise
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
Eurydice Brief: Modernisation of Higher Education in Europe

SEZNAM VEŘEJNÝCH KONZULTACÍ
Veřejná konzultace: EU survey on Earth observation in a global context: A public consultation on possible EU actions in
relation to global coordination of Earth observations via the Group on Earth Observations (GEO) - probíhá do 20. dubna
2015
Veřejná konzultace: Consultation on the ex-post evaluation of the 7th Framework Programme - probíhá do 22. května
2015
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Pracovní skupina pro mládež/Brusel
Pracovní skupina pro sport/Brusel
Nejvyšší rada Evropských škol/Praha
Mezinárodní konference celoživotního vzdělávání (International Lifelong Learning
Conference)/Riga
Výbor pro vzdělávání/Brusel
22. plenární zasedání ERAC a pracovní skupiny pro výzkum (22nd Plenary Meeting of
the European Research Area and Innovation Committee (ERAC) and the Research
Working Party Meeting)/Riga
„Duální vzdělávání“ kombinace praktického a teoretického učení ve vysokoškolském
vzdělávání (“Dual Learning” Combining practice-orientated and theoretical learning in
Higher Education)/Brusel
Pracovní skupina pro mládež/Brusel
Setkání vrchních ředitelů zodpovědných za odborné vzdělávání a přípravu (Meeting of
the Directors General for Vocational Education and Training)/Riga
Výbor pro vzdělávání/Brusel
2. setkání vyšších úředníků před 5. ASEM konferencí ministrů pro vzdělávání (2nd
Senior Officials' Meeting for the 5th ASEM Education Ministers' Meeting (ASEM
ME5)/Riga
5. ASEM konference ministrů pro vzdělávání (5th ASEM Education Ministers' Meeting
(ASEM ME5))/Riga
Výbor pro vzdělávání/Brusel
Pracovní skupina pro sport/Brusel
2. evropský veletrh práce s mládeží 2015 (2nd European Youth Work Convention
2015)/Brusel
Výbor programu Erasmus+/Brusel
Skupina koordinátorů UOK/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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