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Termíny zasedání odborných sekcí 
 
 Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku -         

28. února 2018 od 14:00 hodin (Rytířská); 
 Sekce pro kulturu a komunikaci – 1. března 2018 

od 14:00 hodin (NIPOS); 
 Ad hoc pracovní skupina k programu UNESCO 

Paměť světa – 7. března 2018 od 10:30 hodin 
(Rytířská); 

 Sekce pro životní prostředí – 8. března 2018 od 
10:00 hodin (Rytířská); 

 Koordinační tým Sítě přidružených škol UNESCO 
v ČR – 5. dubna 2018 od 10:00 hodin (Rytířská).  

 
Děti pro Lidice 
 
Památník Lidice připravuje tradičně ve spolupráci 
s Českou komisí pro UNESCO rozsáhlý projekt 
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. Jedná se 
o jednu z největších přehlídek dětské umělecké 
tvorby na světě. V roce 2018 nás čeká 46. ročník, opět 
s aktuálním tématem „Voda (nad zlato)“ a se záštitou 
České komise pro UNESCO. Výstavu vloni obeslalo 
více jak 25 000 dětí z 83 zemí světa a už nyní přichází 
práce do dalšího ročníku. Uzávěrka zasílaných prací 
je 28. února 2018, takže až do konce února je možné 
zasílat jednotlivé práce dětských výtvarníků. Více 
informací naleznete na webu Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice: http://www.mdvv-lidice.cz/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 
 
11. únor je Mezinárodním dnem žen a dívek ve vědě, 
jehož cílem je podpořit vzdělávání dívek 
v přírodovědných a technických oborech a následnou 
vědeckou kariéru žen. Podle posledních statistických 
šetření je stále počet žen ve vědních oborech 
v porovnání se zastoupením mužů stále o mnoho nižší. 
Rovnoprávnost žen a mužů je také jedním z cílů 
udržitelného rozvoje. Více informací lze získat na 
webové stránce: 
http://www.un.org/en/events/women-and-girls-in-
science-day/index.shtml 

 
Světový den rozhlasu 
 
13. únor je Světovým dnem rozhlasu. Rozhlas je 
bezpochyby nejrozšířenějším hromadným sdělovacím 
prostředkem na světě. I přes nízké náklady je to 
médium se značným vlivem. Má potenciál oslovit           
i vzdálené oblasti a komunity, jakož i zranitelné 
skupiny obyvatelstva. Zcela zásadní je jeho úloha 
v krizových situacích. Letošním tématem Světového 
dne rozhlasu je „Rozhlas a sport“. Rok 2018 bude 
rokem významných sportovních událostí, které by 
neměly být pouze o soutěžení, ale také o sbližování lidí 
celého světa. Více informací lze nalézt na webové 
stránce: http://www.un.org/en/events/radioday/ 
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Světový den sociální spravedlnosti 
 
20. únor je Světovým dnem sociální spravedlnosti. 
Sociální spravedlnost je bezpodmínečnou zásadou 
pro mírové soužití a prosperitu. Cílem je snaha           
o odstraňování bariér, kterým lidé čelí kvůli svému 
pohlaví, rase, věku, původu, náboženství, kultuře či 
hendikepu. Více informací lze získat na webové 
stránce: 
http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/ 
 

 
Mezinárodní den mateřského jazyka 
 
21. února slavíme Mezinárodní den mateřského 
jazyka. Cílem je podpořit mnohojazyčnost                    
a jazykovou rozmanitost jako významné příspěvky 
k udržitelnému rozvoji. V současnosti roste 
s úbytkem jazyků význam zachování a ochrany 
jazykové rozmanitosti. UNESCO se zaměřuje i na 
podporu vzdělávání v mateřském jazyce a výuku 
cizích jazyků na základech mateřského jazyka. Více 
informací lze nalézt na webové stránce: 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prize
s-and-celebrations/celebrations/international-
days/international-mother-language-day-2017/ 
 
 

Zasedání Řídícího výboru SDG – vzdělávání 
 
Ve dnech 28. února až 2. března 2018 se v Paříži 
uskuteční již čtvrté zasedání Řídícího výboru pro 
provádění cíle udržitelného rozvoje č. 4 – kvalitní 
vzdělávání. Výbor je oficiálním koordinačním 
mechanismem pro provádění Agendy 2030 v oblasti 
vzdělávání, jehož základním úkolem je podporovat 
členské státy a další zúčastněné subjekty v dosahování 
cílů udržitelného rozvoje v oblasti vzdělávání, 
navrhovat doporučení pro další implementaci, 
zasazovat se o zajištění adekvátního financování a také 
sledovat provádění cílů udržitelného rozvoje 
prostřednictvím sběru údajů prováděného Statistickým 
institutem UNESCO a Zprávy o stavu celosvětového 
vzdělávání. Řídící výbor tvoří 38 zástupců členských 
států i příslušných mezinárodních organizací, jako je 
UNDP, ILO, Světová banka, OECD, Globální 
partnerství pro vzdělávání, zástupců soukromého 
sektoru i občanské společnosti. Výsledkem zasedání by 
mělo být stanovení priorit v oblasti vzdělávací politiky   
a strategie, financování vzdělávání, přezkumu, 
sledování a podávání zpráv a komunikace a informací. 
Více informací lze nalézt na webové stránce:  
https://en.unesco.org/education2030-sdg4/SDG-
Education2030-Steering-Committee  
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