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Zveme Vás na diskusní webinář 

Vzdělávání pro budoucnost 
Jak otevírat nové možnosti rozvoje společnosti? 

v úterý 6. dubna 2021 od 16:00 do 17:30 hodin. 

Vzdělávací systém slouží hlavně k předávání znalostí a zkušeností předchozích 
generací těm nastupujícím – je tak základem evoluce společnosti. Co když ale 
společnost prochází revolučními změnami, o nichž nedokážeme předvídat, kam 
povedou? Co v případě, že jí hrozí rizika, s nimiž se současná civilizace běžnými 
prostředky nedokáže vyrovnat? Diskuse v tomto webináři se bude týkat toho, 
proč a zda vůbec bychom měli rozvíjet schopnost si představovat (alternativní) 
budoucnost, jak prosazovat hodnoty, na nichž by měla být založena, a co dělat, 
aby děti v budoucnu dokázaly své představy mezi sebou diskutovat a poté i napl-
ňovat. Implicitními tématy tak bude důvěra jako základ dialogu, představivost a 
nástroje jejího rozvíjení, sebedůvěra potřebná pro jakoukoli vlastní aktivitu, 
obecně též etika, na níž jsou všechna rozhodnutí založena. Těšíme se na debatu 
o kompetencích – vzdělávacích cílech, které tyto aspekty rozvoje osobnosti 
v sobě zahrnují. 
 

• Zuzana Demlová – koordinátorka platformy Jihlava vzdělává kulturou, 
manažerka projektu Jihlava mi není fu©k 

• Jana Dlouhá – výzkumná pracovnice COŽP UK a koordinátorka projektů 
vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 

• Laura Henderson – výzkumná pracovnice COŽP UK a koordinátorka 
projektu Vzdělávání pro budoucnost 

• Michaela Kuříková – koordinátorka projektů kreativního vzdělávání ve 
Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, doktorandka na KVV PedF UK. 

Navržené okruhy diskuse jsou: 

• Jaké hodnoty hrají roli v představách budoucnosti a co to má co dělat 
s udržitelností? 

• Ovlivňují vize budoucnosti naše rozhodování, a jak (ve vzdělávání) vést 
k rozhodnutím, která jsou společensky prospěšná? 

• Budoucnost ve školním vzdělávání – – kreativní učení jako nositel inovace 

• Jaká je zkušenost z praxe; co funguje a jak s tím pracovat? 

• Kreativní vzdělávání a vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

Webinář bude moderovat Jiří Dlouhý, předseda STUŽ 

Připojení Zoom: http://stuz2104.jdem.cz/ 
Stream YouTube: https://youtu.be/K4BOTzfQWJs 
 

Účast zdarma 
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