
9:00–9:15 Registrace

9:15–10:00 Coffee Break od Ethnocatering, komentovaná prohlídka DOX

Jiří Raitermann z DOX vás provede výstavou PŘED OČIMA: Příběhy Iráku.

Jaké obrazy si spojujeme se současným Irákem? Válka, násilí, milice, humanitární krize, uprchlické 
tábory.

Tuto zemi, procházející dlouhodobým válečným konfliktem, jehož důsledky dávno přesáhly její hra-
nice, známe z veřejných médií často jen prostřednictvím podobných záběrů.

10:00–12:00 Kam směřuje české školství? 

Jaký je stav našeho vzdělávacího systému a které kroky by přispěly k jeho zlepšení? O tom bude 

panelová diskuse současných stakeholderů ve vzdělávání. 

● Mikuláš Bek (Masarykova Univerzita)

● Miroslav Jašurek (MŠMT)

● Bohumil Kartous (EDUin)

● Jiří Růžička (Gymnázium Jana Keplera)

● Ondřej Šte l (Scio, ScioŠkoly)

● Lenka Štěpánová (Česká středoškolská unie) 

12:00–13:00 Oběd od Ethnocatering

13:00–14:30 Workshopy

● Michal Kučerák – Pravda nebo lež (Galerie)

● Jiří Raiterman – Bourání stereotypů (DOX Lab)

● Štěpánka Rajchlová – ScioŠkola (Studio)

● Erik Tabery – Jak číst kriticky média (Auditorium)

● Dana Hádková – Vedení dětí k hodnotám (Kavárna)

14:30–15:00 Coffee Break od Ethnocatering

Perpetuum
 Konference o vzdělávání pro 21. století



15:00–16:30

 
 
Co jsem se naučil/a mimo školu?

Vzdělávání nerovná se škola. Inspirativní příběhy řečníků ilustrují, že vzdělávání probíhá  

i mimo instituce a mnohdy se právě za školou naučíme to podstatné pro náš spokojený život.  

 ● Denisa Dědičová (GrowJOB Institute)

 ● Tomáš Gavlas (Get Boost Media)

 ● Ondřej Kania (JK Education)

 ● Eva Prudilová (Pražský studentský summit)

 ● Tomáš Řemínek (Nadace Karla Janečka)

 ● Tomáš Studeník (FuckUp Nights Prague)

16:30–18:00

 

Jaké vzdělání chci pro své děti? 

To, jak vypadá současné vzdělávání i kam se může posunout, záleží také na pohledu rodičů. Čím více 

jich bude „osvícených“, tím více je možné měnit vzdělávání k lepšímu. 

 ● Joachim Dvořák (Nakladatelství Labyrint & Raketa)

 ● Daniel Franc (Google)

 ● Tomáš Hruda (Education Republic)

 ● Klára Laurenčíková (ČOSIV)

 ● Veronika Vieweghová (Škola pro mě) 

18:00–20:00 After Party 


