Tisková zpráva

Česko hostí mezinárodní konferenci o rozvojovém vzdělávání a osvětě
Praha, 22. května 2009 – Hledáním nových přístupů škol, úřadů a nevládních organizací
v oblasti informování o rozvojových tématech a osvětě se bude zabývat mezinárodní konference,
která se uskuteční ve dnech 28. a 29. května v pražském hotelu Iris. Konferenci, která je součástí
programu českého předsednictví Evropské unie, pořádá organizace Člověk v tísni. Pozvání přijala
řada zástupců nevládních organizací a dalších významných představitelů z celé Evropy.
„Cílem konference je především odpovědět na otázky, jak efektivně vést projekty zaměřené na
rozvojové vzdělávání a osvětu, aby byla co nejširší veřejnost nejen informována o současných
naléhavých globálních problémech, ale aby i svým chováním a postoji přispívala k jejich řešení.
Klíčovou roli hraje především zkušenost našich kolegů ze zahraničí,“ uvedla Petra Skalická,
ředitelka vzdělávacích projektů společnosti Člověk v tísni.
Program konference „Jak efektivně vzdělávat a informovat o rozvoji“ je rozdělen do dvou dnů.
Konferenci zahájí dvě plenární debaty, které představí vybrané národní i mezinárodní strategie
zaměřené na rozvojové vzdělávání a osvětu a různé způsoby zpracování rozvojových témat.
Diskuze se zaměří na zhodnocení jejich účinnosti a navržení nových přístupů k rozvojovým
tématům. Debat se zúčastní například Yash Tandon, bývalý ředitel South Centre v Ženevě, nebo
Liam Wegimont, ředitel Global Education Network Europe.
V další části programu bude konference rozdělena do čtyř pracovních skupin. Jednotlivé skupiny
se zaměří na práci s médii, účinnost osvětových kampaní nebo roli vzdělávání veřejnosti při
řešení globálních rozvojových problémů. Jednotlivé panely povedou například Oliver Wates z
European Journalist Center nebo Pete Davis z mezinárodní organizace Oxfam.
Konferenci zahájí Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni, Jana Korbelová
z ministerstva zahraničí a Klára Laurenčíková z ministerstva školství.
Podrobný program konference naleznete v dalším přiloženém souboru.
Další informace poskytne:
Petra Skalická, ředitelka programu Varianty společnosti Člověk v tísni
Telefon: 777 787 959
Email: petra.skalicka@clovekvtisni.cz
Akci, kterou finančně podpořila Evropská unie a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky,
pořádá Člověk v tísni ve spolupráci s organizacemi FORS a CONCORD.

