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Zpravodaj

září 2010

oddělení mládeže a sportu
Milí přátelé,
doufáme, že jste si užili plnými
doušky letních měsíců a jste plni
energie do dalších aktivit. Zářijový
zpravodaj Vám přináší informace
nejen z mezinárodního sektoru,
ale
především
Vás
bude
informovat o akcích, které naše
oddělení připravuje pro mládež i
pro pracovníky s mládeží.
Všichni z oddělení mládeže a sportu Vám přejí hodně energie v novém
školním roce.
Alena Mikulíková
oddělení mládeže a sportu

Evropské vzdělávací programy
Celoživotní vzdělávání (Národní agentura pro
evropské vzdělávací programy)
Kontaktní semináře programu Leonardo da Vinci
Kontaktní seminář je určen pro organizace, které by se chtěly zapojit
do programu Leonardo da Vinci, ale nemají partnery, s nimiž by mohly
projekt uskutečnit.
Pokud hledáte partnery pro svůj projekt, můžete se zúčastnit těchto
kontaktních seminářů:
28. 9.–2. 10. 2010 – Rumunsko, Sinaia, téma semináře: Transnational
mobilities for a better insertion on the labour market, pracovním
jazykem je angličtina, termín podání přihlášky je 7. 9. 2010.
25.–27. 10. 2010 – Belgie, Brusel, téma semináře: ECVET in practice,
pracovním jazykem je angličtina a francouzština, termín podání
přihlášky je 17. 9. 2010.
25.–27. 10. 2010 – Turecko, Antalya, téma semináře: Improving the
quality of vocational learning activities, pracovním jazykem je
angličtina, termín podání přihlášky je 30. 9. 2010.
17.–21. 11. 2010 – ČR, Praha, téma semináře: Developing
Competences for Professionals in VET, pracovním jazykem je
angličtina, termín podání přihlášky je 1. 10. 2010.
Více informací získáte na: http://www.naep.cz/index.php?a=viewproject-folder&project_folder
nebo
u
Bc.
Jany
Tvrzové,
jana.tvrzova@naep.cz, tel. 221 850 407

Termíny k předkládání žádostí k
1. 10. 2010 – Leonardo da Vinci – Multilaterální projekty
10. 10. 2010 – Studijní návštěvy, jejich organizace
15. 10. 2010 – SVES1
Další informace na: www.naep.cz

Semináře na Vysočině
Pro pracovníky s mládeží
Seminář Leonardo da Vinci, Program podpory
odborných praxí

učilištích a učilištích, pracovníkům úřadů práce, hospodářské komory a
podniků. Prostřednictvím workshopů, konzultací a uceleného
představení celého programu účastníci získají přehled o možnostech
rozšíření odborných kompetencí studentů či zaměstnanců. Na tento
seminář naváže přednáška o možnosti odborných praxí v Německu
s příkladem dobré praxe, kterou povede pracovnice koordinačního
centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň. Seminář
bude pro všechny účastníky zdarma.
Přihlášky zasílejte do 16. 10. 2010 na níže uvedený kontakt.
Více informací k semináři i přihlášení poskytne: Mgr. Alena
Mikulíková,
mikulikova.a@kr-vysocina.cz,
tel.
564 602 939.
Podrobné informace jsou vyvěšeny na webové stránky kraje
Vysočina: www.kr-vysocina.cz/mladz sekce mezinárodní spolupráce,
semináře

Konference o formálním a neformálním vzdělávání
Dne 2. 12. 2010 se v prostorách KrÚ kraje Vysočina uskuteční
konference o formálním a neformálním vzdělávání. Na programu bude
nejen představení evropských vzdělávacích programů, ale především
prezentace příkladů dobré praxe pracovníků školských zařízení či
neziskových organizací zapojených do LLP či Youth in Action v kraji
Vysočina. Během konference budete mít možnost konzultace
s pracovníky Národní agentury pro evropské vzdělávací programy či
České národní agentury Mládež. Akci doplní výstava výstupů
samotných uskutečněných prezentovaných projektů. Plánujeme, že
příspěvky z konference budou zachyceny v digitalizované brožuře.
Doplňující informace s programem budou známy na podzim a budou
k dispozici i na webové stránce: www.kr-vysocina.cz/mladez
V případě jakýchkoli dotazů či zájmu se na konferenci podílet
příspěvkem či se přijít inspirovat jako divák kontaktujte Mgr. Alenu
Mikulíkovou do 15. 11. 2010, e-mail: mikulikova.a@kr-vysocina.cz,
tel. 564 602 939.

Pro mládež
Youth for Youth
Ve dnech 1.–3. 10. 2010 se v Centru
lidských zdrojů v Pelhřimově uskuteční
seminář pro mladé lidi ve věku 15–18
let o tom, co všechno jim může
nabídnout program Mládež v akci,
který se zaměřuje na neformální
vzdělávání. Pro účastníky je připraven
pestrý program, do něhož jsou aktivně zapojeni, během něj získají
přehled o možnostech zapojení se do mezinárodních aktivit,
odbourání jazykových i kulturních bariér, navázání kontaktů
v zahraničí. Dozví se také, na koho se obrátit, kde hledat další
informace atd.
Termín podání přihlášek je: 24. 9. 2010. Přihláška je k dispozici na
www.kr-vysocina.cz/mladez
v sekci
mezinárodní
spolupráce,
semináře.
Další informace poskytne Mgr. Alena Mikulíková, e-mail:
mikulikova.a@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 939.

Dne 26. 10. 2010 proběhne seminář k evropskému vzdělávacímu
programu Leonardo da Vinci. Tento seminář je určen učitelům na
vyšších odborných školách, středních odborných školách, odborných

Oddělení mládeže a sportu, Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad kraje Vysočina
adresa pro zasílání pošty: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
pracoviště: Věžní 28, Jihlava, kancelář č. 108 a 109
telefon: 564 602 938-942
http://mladez.kr-vysocina.cz

