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NA ZLÍN FILM FESTIVALU PROBĚHNE KONFERENCE PRO PEDAGOGY
DĚTI BEZ HRANIC¿ REGISTRACE JE JEŠTĚ OTEVŘENA
Zlín – Role regionů ve vzdělávání, začleňování sociálně slabých, šikana. To jsou hlavní
témata konferenčního bloku Děti bez hranic¿, který je součástí doprovodného programu
Zlín Film Festivalu. Koná se ve dnech 8. a 9. září 2020 a je určený zejména pracovníkům ve
školství, sociální sféře či psychologům. Registrace k účasti je ještě možná.
Nejen film a zábava. Své místo v programu Zlín Film Festivalu mají také odborné přednášky a
konference. Pro pedagogy a další pracovníky ze školství je určen dvoudenní konferenční blok Děti
bez hranic¿, který proběhne ve zlínském Kongresovém centru ve dnech 8. a 9. září. Účast je možná
pouze po předchozí registraci. Zájemci se mohou hlásit na konference@zlinfest.cz.
Z programu konferenčního bloku:
Strategie pro vzdělávání na regionální úrovni, 8. 9., 14.30-17.00, Kongresové centrum Zlín, Malý sál
- Panelová diskuse o budoucnosti vzdělávání ve Zlínském kraji ve spolupráci s Aspen Institute CE,
jako součást debat ke konferenci Kam kráčíš, Česko 2020. Jakým způsobem může region prosazovat
změny ve vzdělávacím systému? Lze sladit výuku, aby školy připravovaly žáky na obory, ve kterých
chce Zlínský kraj dosáhnout jedinečnosti? Jaké jsou klíčové vzdělávací výzvy pro
konkurenceschopnost regionů v globální ekonomice?
Začleňování dětí ze sociálně slabých skupin do vzdělávacího systému; MPSV ČR, 9. 9., 13.00-14.00,
Kongresové centrum Zlín, Malý sál
- Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí potřebují podmínky pro to, aby se mohly v klidu
vzdělávat podle svých potřeb. Jak a kdo může dětem, rodinám i školám pomoci a jaké konkrétní
aktivity v tomto směru vyvíjí MPSV, bude předmětem diskuse.
Šikana – představení, ve kterém i my můžeme hrát hlavní roli, 9. 9., 14.30-16.30, Kongresové
centrum Zlín, Malý sál
- Interaktivní přednáška otevírá nový pohled na dětskou šikanu, nabízí možnost pochopení
spouštěcích mechanismů a příčin, nahlédnutí do psychologie šikanujícího i šikanovaného i účinné
strategie řešení.
Celý program konferenčního bloku najdete zde.
www.zlinfest.cz
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