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Správa zo zahraničnej pracovnej cesty

Účastníci ZPC:

Titul, meno a priezvisko:
Marcela Havrilová, Mgr.
Pracovisko:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
Junior Achievement Slovensko
Pracovné zaradenie:
Externá poradkyňa štátneho tajomníka
Znalosť jazykov:
Aj
Zahraničná pracovná cesta:
Štát:
Belgicko
Mesto:
Brusel
Vykonaná v doch:
29. – 31. 1. 2012
Prijímajúca organizácia:
Európska komisia, DG Education and Culture
Účel cesty:
Druhé oficiálne zasadnutie expertnej pracovnej skupiny k podnikateľskému vzdelávaniu
Spôsob financovania:
Všetky náklady refunduje EK
Rámcový program pobytu:

  29. 1. 2012
Prílet do Bruselu z Viedne vo večerných hodinách o 20.00


  30. 1. 2012
Celý deň zasadnutie expertnej pracovnej skupiny  k podnikateľskému vzdelávaniu v sídle EK, Madou Tower

  31. 1. 2012
Zasadnutie pracovnej skupiny v sídle EK Madou Tower, popoludní odlet z Bruselu do Viedne, príchod do Bratislavy.
Stručný priebeh rokovaní

V dňoch 30.-31.1.2012 sa v Bruseli konalo druhé oficiálne zasadnutie expertnej pracovnej skupiny k podnikateľskému vzdelávaniu organizované EK, DG vzdelávanie a kultúra pod vedením pána Carla Scatoli, Acting head of Unit a administratívnym vedením pani Sannie Fisker, Plicy Officer . Toto zasadnutia priamo nadviazalo na prvé stretnutie a jeho cieľom bolo pokračovanie práce pracovnej skupiny. Počas druhého zasadnutia pracovali členovia pracovnej skupiny na týchto témach:

Definovanie štandardov v podnikateľskom vzdelávaní na všetkých stupňoch vzdelávania
Konkretizácia akčných plánov pre jednotlivé skupiny 
Členovia skupiny sa oboznámili s prezentáciou projektu YES z anglického Walesu a s aktuálnou verziou správy EURYPEDIA z EURYDICE

Definovanie informácií pre novú Policy Handbook pre krajiny EÚ
Práca na pláne Peer Learning aktivít


Závery z rokovania:

Pracovná skupina bude naďalej intenzívne pracovať najbližších 6 mesiacov, pričom zasadnutia sa budú konať jedenkrát mesačne v Bruseli. Každé rokovanie bude oznámené oficiálnou pozvánkou a komunikácia bude priamo s p. Havrilovou, členkou tejto pracovnej skupiny zastupujúcou Slovenskú republiku.
Najbližšie zasadnutie skupiny sa uskutoční pravdepodobne v mesiaci apríl 2012.
Odporúčané závery:

	Informovať štátneho tajomníka a ministra o priebehu zasadnutia skupiny a o jej záveroch

T: ihneď
Z: M. Havrilová

	Spracovať podklady zo zasadnutia pre potreby tvorby národnej stratégie podnikateľského vzdelávania

T: priebežne podľa úloh vyplývajúcich zo zasadnutí
Z: M. Havrilová

	Zorganizovať na národnej úrovni stretnutie aktérov k téme podnikateľské vzdelávanie s cieľom vytvoriť národnú stratégiu

T: do konca marca 2012
Z: M. Havrilová

	Zúčastniť sa na ďalšom oficiálnom zasadnutí pracovnej skupiny v Bruseli

T: apríl 212 
Z: M.Havrilová 

6.  Prehľad prinesenej dokumentácie
Dokumentácia zo zasadnutia pracovnej skupiny a výboru je uložená u M. Havrilovej 


7.   Prínos ZPC
 
Marcela Havrilová prezentovala prístup SR a rezortu školstva v podnikateľskom vzdelávaní, doterajšie projekty, úspešné príklady, plány na najbližší rok.
Práca v tejto pracovnej skupine umožňuje Slovensku prístup k aktuálnym informáciám v agende podnikateľské vzdelávania a pripomienkovanie základných dokumentov a výstupov, ktoré sa majú dostať do novej Policy Handbook.
Výstupy a informácie budú podkladom k tvorbe národnej stratégie podnikateľského vzdelávania na Slovensku.

8.  Spôsob zverejnenia výsledkov

Správa zo ZPC bola zaslaná kancelárii štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR, ktorá ju zverejní na internetových stránkach MŠVVaŠ SR.
Súhlasím so zverejnením správy na internete.


Dátum: 6. 2. 2012 


Správu vypracovala:     Marcela Havrilová
                                   
Správu schválil:
Jaroslav Ivančo, štátny tajomník MŠVVŠ SR


        



