Pozvánka na konferenci "Doma na venkově - Individuální
vzdělávání jako jedna z cest k rozvoji venkova"
21.10.2013, Praha
Asociace regionálních značek, o.s. - http://www.regionalni-znacky.cz
Odborná konference "Doma na venkově - Individuální vzdělávání jako jedna z cest k rozvoji
venkova", která se koná 22. 10. 2013 od 10 hodin v Rytířském sále strakonického hradu, shrne
průběh a výstupy vzdělávacího projektu Doma na venkově.
Na konferenci vystoupí odborníci, kteří se podíleli na tvorbě koncepce i realizaci projektu, zástupce
odborného garanta i partnerů projektu.
Program:
Rok s projektem Doma na venkově
Iva Chládková, OTAVAN - spolek pro kulturu, ekologii a vzdělávání
PhDr. Kateřina Čadilová, Asociace regionálních značek, o.s.
Venkov jako příležitost
Ing. Iveta Pavezová, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru
PhDr. Pavel Bureš, Národní památkový ústav
Živé dědictví sídelní krajiny
Ing. Lenka Solarová, expertka v oboru zahradní tvorby a revitalizace krajiny
Lidové tradice a jejich význam v současnosti
Mgr. Irena Novotná, Muzeum středního Pootaví, Strakonice
Návrat řemesel z pohledu historika
Mgr. Vladimír Červenka, Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter
Podnikatelské příležitosti na venkově
Ing. Zdenka Nosková, Dobrý důvod, s.r.o. / Prázdniny na venkově
Spotřebitelská gramotnost - móda nebo nezbytnost
Ing. Dana Posádová, Svaz venkovské turistky
Občanská společnost a venkov
Mgr. Michal Novotný, Zdravé město Strakonice a BEZ o.s.
Potřebnost a specifika vzdělávání na venkově
Ing. Radka Vokrojová, Svazek obcí Blatenska
Promítání instruktážního dokumentu z interaktivních dílen
Diskuse
Projekt "Doma na venkově - Vzdělávací program pro zvýšení konkurenceschopnosti venkovského
obyvatelstva", podpořený z Evropského sociálního fondu v rámci a státního rozpočtu České republiky
realizuje OTAVAN -- spolek pro kulturu, ekologii a vzdělávání ve spolupráci s Asociací regionálních
značek, o.s., Jihočeskou univerzitou a sedmi svazky obcí Dolního Pootaví, Středního Pootaví,
šumavského Podlesí, Blanicko-Otavském regionu, severního Písecka, na Blatenska a Milevska.
Více informací o projektu najdete na www.na-venkove.cz.
Kontaktní osoba: Kateřina Čadilová
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