
Stálá konference asociací ve vzdělávání ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR 
a Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.
pořádá 
konferenci

AUTONOMIE, ODPOVĚDNOST, KVALITA
Hledáme pro české školy cestu k úspěchu

Konference se uskuteční 

v pátek 13. května 2011 od 9:45 do 15:00
v prostorách Hlavního sálu Valdštejnského paláce, Praha 1

CÍLE KONFERENCE/

1. Informovat o studiích McKinsey & Company, které obsahují doporučení opřená 
 o zkušenosti úspěšných vzdělávacích systémů v zahraničí.
2. Diskutovat o systémových formách pomoci školám, které účinně povedou ke zlepšení výsledků   
 vzdělávání našich žáků.
3. Vést diskusi nad tím, jak najít rovnováhu mezi dosaženou autonomií škol a jejich odpovědností.
4. Podpořit tezi, že je důležité nejen, CO se má udělat, ale hlavně JAK, aby se naše vzdělávací výsledky  
 přestaly zhoršovat.

KONFERENCE JE URČENA PŘEDEVŠÍM ZÁSTUPCŮM/

— Parlamentu ČR;
— ministerstev a jejich přímo řízených organizací;
— České školní inspekce;
— veřejné správy na celostátní, regionální a lokální úrovni;
— vedení škol a školských zařízení;
— univerzit;
— asociací v oblasti vzdělávání.

Přílohou této pozvánky je program konference a český překlad shrnutí studie 
McKinsey & Company: How the world´s most improved school systems keep getting better.

Přihlásit se můžete online ZDE.

Těšíme se na setkání s Vámi na konferenci! Silvie Pýchová, výkonná ředitelka, SKAV, o. s.

Stálá konference asociací ve vzdělávání, o. s. ve spolupráci  
s Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR  
a Pomáháme školám k úspěchu o. p. s. pořádá konferenci

Rozdílné koncepce  
vzdělávání a jejich důsledky 
Kterou cestou se chceme vydat?

Diskutovat o koncepci vzdělávání v našich 
základních a středních školách.
Diskusní otázky:

 Jak se má do vzdělávání v ČR promítat požadavek 
konkurenceschopnosti?

 Má být jedním z hlavních cílů vzdělávání podpora 
sociální soudržnosti?

 Chceme opravdu vychovávat žáky 
k zodpovědnému rozhodování a jednání?

Přílohou této pozvánky je program konference.
Přihlásit se můžete online ZDE.

Těšíme se na setkání s Vámi na konferenci! Silvie Pýchová, výkonná ředitelka, SKAV, o. s.

Cíl konference
Konference je určena  
především zástupcům

Konference se uskuteční v pondělí 28. května 2012 od 10 do 15 hod.
v prostorách Hlavního sálu Valdštejnského paláce, Praha 1

Konference  
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 Parlamentu ČR;
 ministerstev a jejich přímo řízených organizací;
 České školní inspekce;
 veřejné správy na celostátní, regionální a lokální 

úrovni;
 škol a školských zařízení;
 univerzit;
 asociací v oblasti vzdělávání;
 zaměstnavatelů a podnikatelské sféry.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEJEVzloWThLZUZXdl8wZXVYRFRoN2c6MQ

