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Koordinační tým Sítě přidružených škol UNESCO
- 4. 3. 2019 v 10:00 hod. v Sekretariátu České
komise, Rytířská 31
Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku – 14. 3.
2019 ve 14:00 hod. v Sekretariátu České komise,
Rytířská 31
Sekce pro kulturu a komunikaci + Sekce pro
životní prostředí (společné zasedání) – 21. 3. 2019
ve 13:00 hod. v zasedací síni Národního
informačního a poradenského střediska pro
kulturu, Fügnerovo náměstí 1866/5
Výkonný výbor – 29. 3. a 24. 5. 2019 v 10:00 hod.
v Sekretariátu České komise, Rytířská 31
Plenární zasedání – 13. 6. 2019 v 10:00 hod. v
Zrcadlovém
salónku
Černínského
paláce,
Loretánské nám. 5

Zahájení
Mezinárodního
původních obyvatel

roku

jazyků

1. února byl oficiálně na půdě OSN zahájen
Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel
(International Year of Indigenous Languages –
IYIL2019). OSN plně podporuje ochranu jazyků a
kultury
původního
obyvatelstva
a
jejich
plnohodnotné začlenění do vzdělávacích systémů.
Tento rok by měl přispět k zachování a oživení
historie původních jazyků a napomoci k ochraně
jazykových práv původních obyvatel.
Více informací naleznete na webové stránce:
https://en.iyil2019.org/

UNESCO uveřejnilo výzvu k předkládání nominací na
Cenu za vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Cena je
financována vládou Japonského císařství. Tato cena
oceňuje jednotlivce, instituce i organizace zapojené ve
vzdělávacích činnostech a projektech k naplňování cílů
udržitelného rozvoje. Bližší informace o této ceně
naleznete na webové stránce:

https://en.unesco.org/prize-esd

Cena UNESCO za péči o kulturní krajinu
UNESCO uveřejnilo výzvu k předkládání nominací na
udělení Ceny za péči o kulturní krajinu. Cena je
určena aktivním jedincům, institucím a nevládním
organizacím, které významným způsobem přispěli k
zachování kulturní krajiny. Cena je udělována od roku
1997 a nese pojmenování po řecké umělkyni a bývalé
ministryni kultury Melině Mercouri. Bližší informace o
této
ceně
naleznete
na
webové
stránce:
http://whc.unesco.org/en/culturallandscapesprize/
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Světový den rozhlasu

Mezinárodní den mateřského jazyka

13. únor vyhlašuje UNESCO
Světovým dnem rozhlasu.
Tématem
letošního
Světového dne rozhlasu je
„Dialog, tolerance a mír“.
Světový den rozhlasu nám
každoročně připomíná, že rozhlas je velmi důležitým
prostředkem vzájemné komunikace a zdrojem
informací pro velký okruh posluchačů ze všech koutů
světa. Počátek pravidelného rozhlasového vysílání
v tehdejším Československu se datuje rokem 1923.
Více informací lze nalézt na webové stránce:
http://www.un.org/en/events/radioday/

21. únor se každoročně slaví jako Mezinárodní den
mateřského jazyka. UNESCO se ve svých programech
aktivně zaměřuje na podporu vzdělávání v mateřském
jazyce a podporuje edukaci cizích jazyků na základech
znalostí svého mateřského jazyka.
Více informací lze nalézt na webové stránce:
https://en.unesco.org/commemorations/motherlangu
ageday

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě
11. únor se stal Mezinárodním dnem žen a dívek ve
vědě. Cílem UNESCO je motivovat ženy a dívky pro
vzdělávání se v přírodovědných a technických
oborech a následně podporovat jejich vědeckou
dráhu.
Genderová rovnoprávnost je jedním z klíčových cílů
OSN v rámci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj.
Více informací lze získat na webové stránce:
http://www.un.org/en/events/women-and-girls-inscience-day/index.shtml
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