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EDITORIAL
Slovo náměstkyně ministryně
Vážení čtenáři,
dovolte, abych Vám nabídla říjnové 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 přinášíme zprávu z pracovní cesty paní ministryně do Bruselu, kde se
mimo jiné setkala s komisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost žen a mužů
Věrou Jourovou. V oblasti zaměřené na vzdělávání a odbornou přípravu informujeme
o proběhlých a chystaných akcích s evropským rozměrem, které se konají na národní úrovni.
V oblasti výzkumu a vývoje se věnujeme významnému milníku pro Evropský spalační zdroj
neutronů a informujeme o výsledcích veřejné soutěže v oblasti mezinárodní podpory
výzkumu a vývoje. V části věnované mládeži jsme se zaměřili na výstupy konzultací
s mladými lidmi na Evropské konferenci pro mládež. Informujeme také o možnostech zapojení mladých lidí do
mezinárodních dobrovolnických aktivit. Z oblasti sportu přinášíme informace o vývoji evropských jednání o podpoře
sportovních aktivit a o příkladech podpory těchto aktivit na národní úrovni. Oblast profesních kvalifikací přináší novinky
pro lyžařské instruktory.
Ráda bych při této příležitosti poděkovala 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, příjemně strávené podzimní dny
Dana Prudíková
náměstkyně ministryně pro legislativu a strategii
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Ministryně Valachová na první pracovní návštěvě v Bruselu
Během své první pracovní cesty do sídla institucí EU se ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy Kateřina Valachová věnovala především tématům vzdělávání, rovného přístupu,
výzkumu a vývoje. Členku Evropské komise pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost
žen a mužů Věrou Jourovou ministryně seznámila především s plány na lepší integraci a inkluzi
sociálně či jinak znevýhodněných dětí do hlavního vzdělávacího proudu. Evropská komise
tento problém podrobně monitoruje z pohledu dodržování evropských směrnic na zajištění
a ochranu rovného přístupu. Komisařka Jourová proto plány a opatření české vlády přivítala.
Komisařka Věra Jourová
s ministryní školství
Kateřinou Valachovou

S ohledem na právě dokončované střednědobé hodnocení evropské spolupráce ve vzdělávání
a odborné přípravě se ministryně také setkala s novou generální ředitelkou direktoriátu pro
vzdělávání, mládež, kulturu a sport Evropské komise Martine Reicherts.

O tom, jak se daří podporovat prosazování českých výzkumných organizací v EU a do ČR přitahovat špičkové evropské
vědce, pak ministryně diskutovala s týmem České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO).
Odkazy na zdroje související s tématem:
Tisková zpráva ze setkání ministryně s komisařkou Jourovou na webových stránkách MŠMT
Zdroj obrázku: MŠMT/Tiskové zprávy

Národní cena kariérového poradenství 2015
Cílem soutěže o Národní ceny kariérového poradenství pořádané Centrem Euroguidance
je šíření dobré praxe kariérového poradenství a zvyšování jeho kvality v České republice
i Evropě.
Ceny byly, letos již po sedmé, slavnostně předány 16. září 2015 v rámci konference, kde
proběhla výstava 26 přihlášených příspěvků na stáncích, prezentace vítězných příspěvků
a panelová diskuse.
Hlavní ceny získalo 6 příspěvků. EDUin, o.p.s. za nástroj Co umím - podporu motivace
k celoživotnímu učení. Gender Studies, o.p.s. za publikaci Volba povolání bez předsudků pro
žáky ZŠ. Společnost www.scio.cz, s.r.o za Přednost přednostem - metodu oceňujícího ptaní.
Rubikon centrum za Pohovory nanečisto - spolupráci mezi jednotlivými aktéry na trhu práce.
Škola manažerského rozvoje, s.r.o za programy DELTA a BRAVO aneb Jsem na křižovatce
Zástupkyně Kariérního
a
mám možnost volby - podporu znevýhodněných skupin na trhu práce. EC-Employment
centra MU
Consulting, s.r.o. za Vezmi a dej - přenos dobré praxe ze zahraničí. Zvláštní cena byla udělena
Kariérnímu centru Masarykovy univerzity za trvalou kvalitu služeb pro studenty VŠ. Cenu diváků získal Fond dalšího
vzdělávání s příspěvkem Katalog poradců.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Webové stránky Centra Euroguidance, kde jsou k dispozici také informace o Národní ceně kariérového poradenství
Zdroj obrázku: DZS
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Setkání zástupců evropských sítí
Dne 23. září 2015 se v Domě zahraniční spolupráce uskutečnilo již tradiční setkání
zástupců evropských sítí, které napomáhá nejen vzájemnému seznámení s aktivitami
a plány jednotlivých aktérů, ale je také prostorem pro vytvoření budoucí užší
spolupráce.
Setkání se zúčastnili zástupci sítí Europass, EURES, Eurodesk, EQF, ECVET, EPALE,
Euroguidance, Eurydice a zástupce Zastoupení Evropské komise v ČR.
Zdroj obrázku: DZS
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Konference o rozmanitosti a mnohojazyčnosti ve vzdělávání a péči
o děti v raném věku
V rámci lucemburského předsednictví v Radě EU se ve dnech 10. a 11. září
2015 konala konference na téma Rozmanitost a mnohojazyčnost
ve vzdělávání a péči o děti v raném věku (Diversity and Multilingualism
in Early Childhood Education and Care - ECEC). Za bohaté mezinárodní
účasti nejprve zazněly prezentace o vzdělávání aktivní účastí,
zkušenostech s přijímáním jazykové rozmanitosti u dětí v raném věku
z Lucemburku, otázkách kvality v kontextu rozmanitosti: otázka identity,
rovnoprávnosti, rozdílnosti a sociální soudržnosti a diskutovalo se
o návrhu na kvalitní rámec rané výchovy a péče jako praktický nástroj pro
rozvoj předškolních vzdělávacích systémů.
V druhé části konference probíhaly workshopy se zaměřením
na identifikaci zásadních prvků v kurikulu, které vedou k ranému osvojování cizích jazyků v mnohojazyčném,
multikulturním a sociálně různorodém prostředí; vytváření modelů spolupráce a partnerství s rodiči a jejich
zapojování do předškolního vzdělávání, které bude přínosem pro multikulturní a mnohojazyčné prostředí; přípravu
pedagogů směrem k formování postojů podporujících mnohojazyčnost a multikulturnost a zajištění rovnocenné
podpory všem dětem; vytváření cest k jednotnému řízení a financování raného vzdělávání a péče s cílem zpřístupnit
ho všem dětem bez rozdílu a využití průběžného sledování a hodnocení výsledků vzdělávání ke zlepšování kvality
„služby“ a pedagogů, snadnější implementaci kurikula a zejména k efektivnějšímu rozvoji dětí.
Lucemburský ministr pro vzdělávání, děti a mládež, Claude Meisch předloží zprávu z této konference 23. listopadu 2015
na Radě ministrů pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o konferenci na oficiálních webových stránkách lucemburského předsednictví v Radě EU
Více informací o konferenci na webových stránkách School Education Gateway

Pozvánka na konferenci „Podporujeme technické vzdělávání“
Ve dnech 21. a 22. října 2015 pořádá Dům zahraniční spolupráce dvoudenní diseminační
konferenci programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava s názvem „Podporujeme
technické vzdělávání". Konference se bude konat v hotelu Imperial v Ostravě a její téma bylo
zvoleno v souvislosti s vyhlášením roku 2015 rokem technického vzdělávání.
Obsahem konference je představení programu Erasmus+, prezentace příkladů dobré praxe,
ocenění nejlepších projektů Programu celoživotního učení/Leonardo da Vinci, tematické
workshopy, odborná exkurze do Dolních Vítkovic, shrnutí dosavadních zkušeností
a v neposlední řadě také inspirace pro návrhy mezinárodních projektů.
Účastníci neplatí žádné registrační poplatky a ubytování i stravování jim poskytuje zdarma pořádající organizace Dům
zahraniční spolupráce.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Registrační formulář včetně programu konference k dispozici na webových stránkách programu Erasmus+ v České
republice
Zdroj obrázku: Shutterstock
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Konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání: „Rozumíme
současnému světu?“
V rámci Evropského roku rozvoje 2015 se kromě seminářů pro
učitele zmíněných v předešlém čísle Newsletteru MŠMT
o evropských
záležitostech,
uskuteční
také
Konference
ke globálnímu rozvojovému vzdělávání s názvem „Rozumíme
současnému světu?“, která se uskuteční dne 11. listopadu v Praze.
Konferenci pořádá Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Českou rozvojovou
agenturou, Národním institutem pro další vzdělávání, Národním
ústavem pro vzdělávání a Českým fórem pro rozvojovou spolupráci.
Hlavním cílem je osvěta o globálním rozvojovém vzdělávání (GRV) pro zřizovatele, ředitele a učitele škol ze strany
všech hlavních aktérů: vysvětlení pojetí a významu GRV, poskytnutí informací o zdrojích k metodice výuky GRV
a možnostech vzdělávání pedagogů v oblasti GRV a nabídnutí inspirace ze škol. Konferenci společně zahájí náměstek
ministra zahraničních věcí Martin Tlapa a náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc. Dále
vystoupí ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek a zástupce Global Education Network Europe Helmuth
Hartmeyer.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o konferenci na webových stránkách NIDV
Zdroj obrázku: Evropský rok pro rozvoj

Týden globálního rozvojového vzdělávání
Další významnou událostí konanou v rámci Evropského roku rozvoje 2015 je tzv. Týden
globálního rozvojového vzdělávání. Jedná se o již tradiční celoevropskou iniciativu, jejíž kořeny
sahají do roku 1999 a která je zaměřená na vzdělávací aktivity v oblasti globálního
rozvojového vzdělávání. V rámci tohoto Týdne Národní institut pro další vzdělávání
ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi pořádá Den otevřených dveří na svých
krajských pracovištích. Na Dni otevřených dveří se pedagogičtí pracovníci seznámí s konceptem
globálního rozvojového vzdělávání, získají metodickou podporu od lektorů GRV a obdrží
důležité informace a materiály. Účast není zpoplatněna, ovšem kapacity sálů jsou omezeny,
proto je zájemcům doporučována včasná registrace.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Webové stránky NIDV
Více informací o Týdnu globálního rozvojového vzdělávání na webových stránkách GRV
Zdroj obrázku: Globální rozvojové vzdělávání
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(Ne)gramotnost dospělých v ČR
Dne 14. září 2015 se v prostorách Domu zahraniční spolupráce konal, při příležitosti Dne gramotnosti a též jako
zahajovací akce Týdnu vzdělávání dospělých, kulatý stůl na téma gramotnost
v České republice. Zúčastnili se jej experti na vzdělávání dospělých z projektu
EPALE, zástupci Asociace vzdělávání dospělých, představitelé akademické i
komerční vzdělávací sféry a expertních organizací. Do zajímavé diskuse o
problémech a výzvách gramotnosti se zapojil rovněž zástupce Národní knihovny.
Profesorka Milada Rabušicová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
zdůraznila, že gramotnost je třeba vždy chápat v kulturním kontextu. Obyvatel
Somálska, aby úspěšně přežil ve své zemi, potřebuje zcela jiné dovednosti než
Čech nebo obecně Evropan žijící v Evropě. Za gramotného už nelze považovat
člověka, který jen prošel základní školní docházkou a sám sebe za gramotného prohlásil. Důležité jsou funkční
gramotnosti a jejich skutečný stav u každého člověka.
O výsledcích mezinárodního šetření PIAAC promluvily Tereza Vavřínová z Národního vzdělávacího fondu a Lucie
Kelblová z Domu zahraniční spolupráce. Lze konstatovat, že Česká republika se výrazně neodlišuje od průměru zemí
OECD, a to jak v případě výsledků šetření čtenářské a numerické gramotnosti, tak i v případě gramotnosti ve vztahu
k informačním technologiím.
Experti projektu EPALE, jakožto organizátoři, zadali mj. diskutujícím otázku, kdo a jak by měl téma gramotnosti v ČR
prosazovat. Tímto tématem by se chtěli organizátoři dále zabývat při navazujících akcích, pořádaných v rámci EPALE.
Zdroj obrázku: DZS

Programy joint & double degree a mezinárodní rozměr
ve vysokoškolském vzdělávání
Dům zahraniční spolupráce (DZS) pořádá společně s Asociací pro
akademickou spolupráci (Academic Cooperation Association - ACA)
mezinárodní seminář „Joint & double degree programmes as an
international dimension in higher education“, který se uskuteční
29. října 2015 v Národní technické knihovně v Praze.
Zvyšování mezinárodní studentské mobility již po několik desetiletí patří mezi klíčové zájmy vlád a vysokoškolských
institucí. Hlavním tématem semináře budou příklady dobré praxe programů typu „joint and double degree“,
realizované jak ve spolupráci mezi evropskými vysokoškolskými institucemi, tak i mezi vysokoškolskými institucemi
z jiných částí světa. Představen bude i širší koncept tzv. „mobility windows“. Seminář rovněž poskytne náhled do
historie programů typu „joint and double degree“.
Seminář je určen zejména odborníkům na internacionalizaci z univerzit a dalších vysokoškolských institucí,
ministerstev školství a vysokoškolských asociací. Je očekávána široká mezinárodní účast. Mezi přednášejícími budou
přední odborníci na uvedené programy jak z České republiky, tak ze zahraničí.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o semináři na webových stránkách Asociace pro akademickou spolupráci
Zdroj obrázku: ACA
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Jeden z prvních z podpořených projektů programu CZ07 Norských fondů
a fondů EHP slavnostně zakončen
Dne 21. září 2015 se konalo závěrečné sympozium k projektu podpořenému
z programu Spolupráce škol a stipendia „Community Innovative
Entrepreneurship Study Course“ v rámci první výzvy 2014a. V tomto projektu
spolupracovaly Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
a Norwegian University College for Agriculture and Rural Development
ve Stavangeru.
Sympozium uzavíralo projekt, v jehož rámci se konaly dva vzdělávací semináře
zaměřené na inovaci rurálních komunit. Semináře se konaly v atraktivním
prostředí Státního hradu a zámku Český Krumlov a kromě dalších cílových skupin
se jich účastnilo více než 40 studentů, kteří tak měli možnost načerpat poznatky k inovacím rurálního prostředí přímo
od zástupce zahraničního partnera doktora Rhyse Evanse z norské University College. Seminář kladl důraz hlavně na
aktivní dialog všech účastníků, jak je běžné v norském univerzitním prostředí.
Mezi další výstupy projektu samozřejmě patří silná meziuniverzitní spolupráce, výměna a sdílení zkušeností a vyhlídky
na spolupráci budoucí. Ta by měla zahrnovat například vytvoření silné podpůrné sítě pro komunitní podnikání.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o projektu na webových stránkách projektu "Podnikání a inovace v českých rurálních komunitách"
Více informací o programu Norských fondů a fondů EHP na webových stránkách DZS
Zdroj obrázku: DZS

Tematická konference „Od nápadu k výrobku“
Dne 22. září 2015, se v kulturním domě Lorec v Kutné Hoře uskutečnila tematická konference
programu Erasmus+, sektoru odborného vzdělávání a přípravy, kde byly prezentovány také
příklady dobré praxe z předcházející generace programu Celoživotního učení – Leonardo da Vinci.
Konference byla především o sdílení postřehů a zážitků z realizovaných projektů, které vedle
zástupců pedagogů, prezentovali také sami žáci a studenti. Zastoupení škol bylo pestrou paletou
oborů od hotelnictví a cestovního ruchu, přes truhlářství a sklářství, až po obory technického
zaměření – stavební a chemické, přesto se vystupující shodli na základní podmínce pro
uskutečnění mezinárodních aktivit: elán, nadšení a zápal pro věc jsou pro zdárnou realizaci
projektu zásadnější než odborné a jazykové znalosti a dovednosti.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o programu Erasmus+ v České republice
Zdroj obrázku: Shutterstock
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VÝZKUM A VÝVOJ
Evropská komise potvrdila ustavení ESS ERIC - Česká Republika je
jedním ze zakládajících států
Evropský spalační zdroj neutronů (European Spallation Source - ESS)
zaznamenal důležitý milník, když dne 31. srpna 2015 Evropská komise potvrdila
ustavení Konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) ESS ERIC. ESS
představuje jeden z největších evropských projektů, které v současnosti
směřují k vybudování výzkumné infrastruktury.

Předseda ESS ERIC Lars Börjesson; Robert-Jan
Smits, Petr Lukáš a generální ředitel ESS Jim
Yeck,

ERIC je typem právní formy vytvořené Evropskou komisí pro správu
mezinárodních výzkumných zařízení. Slavnostní předání oficiálního dekretu
proběhlo 8. září 2015 ve švédském Lundu přímo z rukou generální ředitele
Evropské komise pro výzkum a inovace Roberta-Jana Smitse, za účasti ministrů
pro výzkum ze Švédska a Dánska a reprezentantů z ostatních partnerských
států. Českou republiku na slavnostním setkání reprezentoval ředitel Ústavu
jaderné fyziky Akademie věd ČR, v. v. i. Petr Lukáš.

Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o události na webových stránkách Evropské komise
Více informací o ESS na webových stránkách European Spallation Source
zdroj: archiv ESS

V programu KONTAKT II (LH) právě proběhla veřejná soutěž

Zástupci běžícího projektu z LH14006
z VŠCHT Praha, Ústavu chemických
procesů, Akademie věd ČR v.v.i., a
University of Colorado

V oblasti mezinárodní podpory výzkumu a vývoje se uskutečnila veřejná soutěž
v programu KONTAKT II (LH) v období od 15. ledna 2015 do 17. srpna 2015.
V letošním roce soutěžily pouze dvě oblasti mezinárodní spolupráce: českoamerická a česko-ruská. V minulých letech do veřejné soutěže byly zapojeny
i další země: Izrael, Indie, Čínská lidová republika, Korejská republika, Japonsko.
Pro VES15 programu KONTAKT II bylo alokováno z rozpočtu ČR 85 mil. Kč na tři
roky řešení projektů. Podáno do soutěže bylo 301 projektů, z toho 284 v oblasti
podpory česko-americké spolupráce a 17 v oblasti česko-ruské spolupráce.
Výsledky veřejné soutěže VES15 programu KONTAKT II lze nalézt na stránkách
MŠMT a na stránkách Domu zahraniční spolupráce, agenda AMVIA.

V letech 2015 - 2017 bude tedy z prostředků programu KONTAKT II financováno
30 projektů v česko-americké sekci a 2 projekty v česko-ruské sekci. V rámci
soutěže byly podpořeny projekty s nejvyšší kvalitou a bodovým hodnocením nezávislých oponentů a členů odborného
poradního orgánu MŠMT.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o programu KONTAKT II na webových stránkách MŠMT
Více informací o programu KONTAKT II na webových stránkách DZS
Zdroj obrázku: DZS
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MLÁDEŽ
Evropská konference o mládeži

Komisař pro vzdělávání, kulturu,
mládež a sport Tibor Navracsics

Ve dnech 21. až 24. září 2015 proběhla v Lucemburku tradiční Evropská konference
o mládeži, kde 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. Diskuse navazovala na výsledky březnového jednání pracovních skupin
v Rize. V úvodu konference vystoupili mj. lucemburský premiér Xavier Bettel, komisař
pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics a předsedkyně Evropského fóra
mládeže Joanna Nyman. Výstupy diskusí hodnotila v závěru jednání mezi jinými
i poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová.

Poslední dva dny konference (24. a 25. září 2015) byly věnovány samostatnému jednání ředitelů zodpovědných
za oblast mládeže. Zástupce EK stručně shrnul obsah Evropské zprávy o mládeži 2015, kterou se v listopadu budou
zabývat ministři zodpovědní za mládež. Ředitelé dále diskutovali o možném přispění politiky mládeže k řešení
radikalizace a marginalizace mladých lidí v Evropě a o aktuálním stavu implementace evropské spolupráce v oblasti
mládeže.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o konferenci na webových stránkách lucemburského předsednictví v Radě EU
Evropská zpráva o mládeži 2015
Zdroj obrázku: Oficiální webové stránky lucemburského předsednictví v Radě EU/Xavier Bettel encourages young people to participate more in democratic life, at the
opening of the European Youth Conference

Sympozium na téma „Participace mládeže v digitalizovaném světě“
Ve dnech 14. až 17. září 2015 proběhlo v Evropském centru mládeže v Budapešti
sympózium na téma „Participace mládeže v digitalizovaném světě“. Tato akce se
uskutečnila v rámci partnerství mezi Radou Evropy a Evropskou komisí v oblasti
mládeže a její součástí byla také oslava 20. výročí existence Evropského centra
mládeže v Budapešti. Rada Evropy provozuje dvě taková vzdělávací centra pro
mládež, kromě Budapešti se mladí lidé mohou setkávat na akcích Rady Evropy také ve Štrasburku.
Sympózia se zúčastnilo kolem stovky expertů, výzkumníků, zástupců národních autorit a mladých lidí ze 48 členských
států Rady Evropy, ale také z Jordánska, Bahrajnu, Tunisu a Maroka. Význam akce podtrhli svými projevy také zástupci
Rady Evropy, generální ředitelka sekce demokracie Snežana Samardžič-Markovič a ředitelka odboru pro mládež Antje
Rothermund, Karin Lopatta-Loible z Generálního ředitelství pro vzdělání a kulturu Evropské Komise a maďarský ministr
zahraničních věcí Péter Szíjjártó.
Hlavním cílem Sympózia bylo rozpracovat závěry z odborných diskusí k problematice rizik a příležitostí participace
mládeže ve stále více digitalizovaném světě, a to zejména ve vazbě na čtyři oblasti: vzdělávání, komunikaci, politickou
účast a ekonomickou sféru včetně pracovního života. Účastníci Sympózia reagovali také na aktuální situaci spojenou
s přílivem uprchlíků do Evropy vytvořením krátkého videa, v němž mnozí přítomní mladí lidé vyjádřili svoji solidaritu
s běženci stručným vyjádřením podpory ve svých mateřských jazycích.
Zdroj obrázku: logo 20. výročí Evropského centra mládeže
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Stát se dobrovolníkem je snadné
Evropská dobrovolná služba (EDS) umožňuje mladým lidem zapojit se
individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných
v zemích EU a v partnerských zemích. Dobrovolník má prostřednictvím EDS
příležitost vycestovat do zahraničí, seznámit se s novou kulturou a rozvinout
své jazykové kompetence. Každý účastník projektu má zároveň právo
obdržet Youthpass, certifikát, který potvrzuje účast v projektu a může tak
pomoci při uplatnění této zkušenosti na trhu práce.
Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 17 až 30 let, který
má trvalé bydliště v ČR nebo v partnerské zemi. Stát se dobrovolníkem je
snadné: stačí navštívit Databázi EDS na Evropském portálu mládeže, vybrat organizaci a požádat ji o pomoc s vysláním.
V současnosti se můžete těšit a přihlašovat na akci pro veřejnost s názvem Dobrovolná potkávárna, která se uskuteční
10. října 2015 v Praze ve Studiu ALTA. Akce je součástí Výročního setkání dobrovolníků.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Databáze akreditovaných evropských organizací, které zprostředkovávají EDS na webových stránkách European Youth
Portal
Registrace na Dobrovolnou potkávárnu na Facebooku
Zdroj obrázku: DZS
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SPORT
Jednání o sportu na evropské úrovni
Ve dnech 15. a 16. září se v Lucemburku uskutečnilo neformální
setkání ředitelů EU pro oblast sportu. Během dvoudenního jednání
ředitelů, kterému byly přítomny všechny členské státy EU, byla
diskutována témata sociálního začleňování prostřednictvím sportu,
dvojí kariéry sportovců, motorických dovedností v raném dětství
a financování oblasti sportu ze zdrojů EU.
V rámci lucemburského předsednictví v Radě EU se v říjnu uskuteční dvě zasedání Pracovní skupiny pro sport, která
zakončí projednávání revize usnesení Rady z roku 2011 o zastupování EU a jejích členských států ve Světové
antidopingové agentuře (World-Anti Doping Agency - WADA), bude pokračovat projednávání návrhu závěrů Rady
o podpoře pohybové aktivity u dětí a návrhu rozhodnutí Rady o podpisu úmluvy Rady Evropy o manipulaci
se sportovními soutěžemi.
Zdroj obrázku: European Commission/Sport

Evropský týden sportu v České republice
V rámci Evropského týdne sportu (projekt spolufinancovaný z programu Erasmus+) proběhlo v září v ČR hned
několik aktivit za účelem zapojení široké veřejnosti do sportovních a pohybových aktivit.
V ČR je národním koordinátorem Evropského týdne sportu Český olympijský výbor a hlavní akcí Evropského
týdne sportu bylo republikové finále projektu Sazka Olympijský víceboj, který se uskutečnil ve dnech
11. a 12. září 2015 a zaměřil se zejména na pohybové aktivity dětí.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více o Evropském týdnu sportu na webových stránkách Česko sportuje
Více o Evropském týdnu sportu na webových stránkách Evropské komise
Zdroj obrázku: Česko sportuje/Evropský týden sportu

Evropa v pohybu
Dům zahraniční spolupráce (DZS) připravil soutěž s názvem „Evropa
v pohybu“. Soutěž pro mnohostranné sportovní aktivity je určena pro
studentské a sportovní kluby a organizace působící v oblasti sportu.
Hlavním cílem této soutěže je propagace programu Erasmus+ v oblasti
sportu a zároveň snaha přivést širokou veřejnost ke sportovním aktivitám.
Přihlášky do soutěže je možné zasílat do 15. října 2015. Výherci soutěže
uspořádají ve zvoleném termínu evropský sportovní den ve spolupráci s DZS, a to v termínu od 2. do 30. listopadu
2015. V návaznosti na tuto soutěžní akci proběhne 4. prosince 2015 pro zájemce ze sportovních klubů a jejich dalších
partnerů informační seminář o možnostech zapojení sportu v programu Erasmus+.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací naleznete na webových stránkách programu Erasmus+ v České republice
Zdroj obrázku: Shutterstock
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PROFESNÍ KVALIFIKACE
Prodloužení Memoranda o vzájemném porozumění
Evropská komise připravuje prodloužení Memoranda o vzájemném porozumění,
které umožňuje lyžařským instruktorům ze signatářských států vzájemné
uznávání jejich kvalifikace a zavádí pilotní profesní průkaz pro ty, kdo splní
podmínky pro jeho získání.
Souhlas s prodloužením doby použitelnosti memoranda do 30. června 2016 by
měl být podepsán na setkání národních koordinátorů uznávání odborných
kvalifikací 8. října 2015. Jedná se o přechodné řešení v oblasti vzájemného
uznávání kvalifikací lyžařských instruktorů. Cílem Evropské komise je přijetí
delegovaného aktu, jímž by byly stanoveny podmínky společné závěrečné
zkoušky odborné přípravy pro lyžařské instruktory, případně společný rámec
odborné přípravy. Možnost přijetí takového aktu přinesla novela směrnice
o uznávání odborných kvalifikací účinná od ledna 2016. Již nyní probíhají jednání mezi členskými státy o podmínkách
této první standardizované zkoušky v Evropské unii.
Zdroj obrázku: ESAcademy
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
Erasmus+ Online Linguistic Support - factsheet
Languages and Employability
Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15
Sport in the EU - factsheet
Study on comparability of language testing in Europe - Cambridge Testing

EU KALENDÁŘ NA ŘÍJEN
01.10.2015
01.10.2015
05.10.2015
05.10.2015
06.10.2015
07.10.2015
08.10.2015
12.10.2015
15.10.2015
15.10. až 16.10.2015

16.10.2015
19.10. až 20.10.2015
21.10.2015
21.10. až 22.10.2015
22.10.2015
22.10. až 23.10.2015
22.10. až 23.10.2015
22.10. až 23.10.2015
26.10. až 27.10.2015
29.10. až 30.10.2015
30.10.2015
každé pondělí/pátek

Závěrečná konference k mezinárodnímu projektu „NoNeets“ (NoNeets Final
Conference)/Brusel
Pracovní skupina pro mládež/Brusel
Konference "Vzdělávání a Investiční plán pro Evropu" (Conference "Education and the
Investment Plan for Europe")/Brusel
Pracovní skupina pro výzkum/Brusel
Seminář pro zodpovědné vnitrostátní orgány (národní autority) programu
Erasmus+/Brusel
Neformální setkání k implementaci novely směrnice o uznávání odborných
kvalifikací/Brusel
Setkání národních koordinátorů uznávání odborných kvalifikací (společný rámec
odborné přípravy)/Brusel
Výbor pro vzdělávání/Brusel
Závěrečná konference IPn Metodika/Praha
Veřejné slyšení pro mladé Evropany k inkluzivnímu vzdělávání (Hearing for young
Europeans - Inclusive education: Take action! Luxembourg recommendations)
/Lucemburk
Pracovní skupina pro mládež/Brusel
Výroční EU fórum vzdělávání, odborné přípravy a mládeže 2015/Brusel
Setkání národních koordinátorů uznávání odborných kvalifikací (výsledky vzájemné
evaluace profesí)/Brusel
Konference „Podporujeme technické vzdělávání“/Ostrava
Setkání národních koordinátorů uznávání odborných kvalifikací (Evropský profesní
průkaz)/Brusel
Konference k tématu učení v rodině – příklady dobré praxe z celé Evropy/Lucemburk
Evropská síť příslušných orgánů v architektuře (European Network of Architects
Competent Authorities – ENACA)/Vídeň
Výbor pro vzdělávání/Brusel
Setkání (vrchních) ředitelů odpovědných za školské vzdělávání/Lucemburk
4. výroční fórum Strategie EU pro Podunají (4th EUSDR Annual Forum)/Ulm
Pracovní skupina pro mládež/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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