Pozvánka na konferenci a panelovou diskusi

„Alternativy a novinky ve vzdělávání dospělých“
31. 10. 2016
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 624/2a, Liberec
(3. patro, vchodem přes recepci z důvodu stavebních prací ve dvoře KÚ)

Vážení přátelé,
v rámci celorepublikové kampaně Týdnů vzdělávání dospělých si Vás dovolujeme pozvat na
závěrečnou pracovní konferenci a panelovou diskusi. Konference se zaměří na aktuální zkušenosti a
nové trendy, témata i metodiky ve vzdělávání dospělých Libereckého kraje. V závěrečné panelové
diskusi zazní nejdůležitější poznatky z obou konferencí, z praxe jednotlivých panelistů
i od přítomných v publiku. Diskuse proběhnou i v jednotlivých programových blocích, diskusní
příspěvky (na 2 – 5 min.) je možno přihlásit předem.

Program:
Zahájení konference a úvodní slova
9.30 – 10.00 hod.
 RNDr. Robert Gamba, Asociace institucí vzdělávání dospělých
 radní Libereckého kraje pro rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
 Leoš Křeček. Krajský úřad LK (+ Krajský akční plán vzdělávání, Mgr. L. Ptáková)
 Mgr. Helena Adamcová, Úřad práce ČR – krajská pobočka v Liberci
 Mgr. Květa Morávková, Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje
Rodičovské a občanské vzdělávání
10.00 – 11.10 hod.
 Koho, kdy, proč a v čem vzdělávat aneb co nás ve škole nepotkalo...
PaedDr. Lenka Hřibová, Semínko země
 Podpora dalšího vzdělávání v Síti pro rodinu a v mateřských centrech Libereckého kraje
Lenka Ackermannová, Síť pro rodinu, Centrum generace Jablonec nad Nisou
 Finanční a krizová gramotnost, poradenství k oddlužování
Romana Lakomá, Déčko Liberec, z.s.
 Občan 2.0, Rekonstrukce státu – whistlebloweři, ambasadoři, občansko-politický aktivismus
Pavel Felgr, krajský koordinátor Rekonstrukce státu
Diskuse
Osob(nost)ní rozvoj a trvale udržitelné principy (ve) vzdělávání
11.20 – 12.40 hod.
 Dobrovolnictví (nejen ve školách) – nejefektivnější forma sebevzdělávání
Dája Spalková, Alfa marketing
 Osobn(ost)ní rozvoj, „čištění programů“, nové přístupy, od slov k realitě aneb Učíme se
lidskosti, myslíme srdcem
Dana Hromková, Klub prosperity a tvořivosti
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 Harmonie těla a duše – vzděláváním a pohybem (tancem) k rovnováze a pohodě
Ludmila Rellichová, TS Magdalena
 Osvěta a vzdělávání vlastníků (přírodních pozemků, kulturních památek), pozemkové spolky
Mgr. Květa Morávková, ZO ČSOP Armillaria + MUDr. Zdeňka Rákosová, Matice děkanství
železnobrodského
 Ekologická výchova, MA 21 a vzdělávání k udržitelnému způsobu života, programy ekocenter
Ing. Martin Modrý, Střevlík
 Příručky, metodiky, kurzy, koučování, … aneb jak si vybrat na míru potřeb, cílů, času a financí
Mgr. Květa Morávková, (+ podklady Květa Kolouchová, Ing. Arch. Petr Hájek, …), ANNOLK
Diskuse
Oběd

12.40 – 13.00 hod.

Chybějící odbornosti a potřeby návratu řemeslných dovedností
13.00 – 14.00 hod.
 Potenciál kariérového poradenství a mentoringu
Eva Jiřičková DiS, AABYSS s.r.o.
 Chybějící profese (ve službách a ve školství) a otázky ke vzdělávání v nich
Ing. Oskar Mužíček, OHK Jablonec N .n. a RNDr. Robert Gamba
 Muzea, galerie, technická centra a nové trendy vzdělávání v nich – příklady dobré praxe
Ing. Jiří Němeček, Technické muzeum Liberec
 Vzdělávání a setkávání řemeslníků, aktivity sociální podnikatelky na Frýdlantsku – vybrané
regionální výrobky LK
Šárka Nemešová, Terra Mater s.r.o.
Diskuse
Spolupráce a nové trendy ve vzdělávání
14.10 – 15.00 hod.
 Vzdělávací aktivity Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje a Sdružení pro rozvoj LK
Ing. Jiří Lauerman, Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje
 Sociální podnikání – projekty a vzdělávání týmů, zaměstnanců
Dája Spalková + Mgr. Květa Morávková, ANNOLK
 Lokální ekonomika, lokální měna a spolupráce - užitečné aplikace, affiliate marketing aj.
Jura Ibl, Jizerská koruna
Diskuse
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Celoživotní, projektové a další formy vzdělávání
15.00 – 15.45 hod.
 Novinky v dalším a celoživotním vzdělávání na CDV TUL
Mgr. Jitka Pacltová a Ing. Marie Židů, Centrum dalšího vzdělávání Technické univerzity Liberec
 Práce 4.0 a příklady projektů na vzdělávání dospělých
RNDr. Robert Gamba, AIVD a IT ve škole o.p.s.
Diskuse + závěr konference
Jak zajistit dostatečnou nabídku a kontinuitu vzdělávání dospělých v LK?
Panelová diskuse
16.00 – 18.00 hod.
– klíčová témata TVD 2016 a závěry/shrnutí obou konferencí, apely do praxe
Panelisté:
 RNDr. Robert Gamba, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
 Leoš Křeček, Krajský úřad Libereckého kraje
 Mgr. Helena Adamcová, Úřad práce ČR – krajská pobočka v Liberci
 Ing. Martin Dittrich, Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
 Dája Spalková, Alfa marketing
 Ing. Zdeněk Krabs, Střední škola a mateřská Škola, Na Bojišti 15, Liberec
 Ing. Jiří Němeček, Technické muzeum Liberec
 …
Moderuje Mgr. Květa Morávková, Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje
Občerstvení a studený oběd pro přihlášené účastníky budou zajištěny.
Přihlášky: zde, či zasílejte nejpozději do 27. 10. 2016 na e-mailovou adresu: annolk@seznam.cz
Diskusní příspěvky je možno přihlásit nejpozději do 24.10.2016.
Materiály, publikace, vizitky, katalogy a nabídky vzdělávacích programů, rollupy organizací vítány
(uvítáme informaci a dodání náhledu předem), lze případně vložit do desek účastníkům.
Upřesněný program obdrží přihlášení účastníci a bude zveřejněn na www.tydnyvzdelavani.cz,
kde budou k dispozici i prezentace přednášejících či anotace příspěvků (poskytnou-li je autoři).
Drobné změny programu nelze vyloučit, ale jen v rámci jednotlivých tematických bloků.

