
 

                                              
 
Národní síť nekovských komunitních škol se sídlem v Borech             Obec Bory           
Partnership – EŠP                  

 
 
 
 

5. mezinárodní seminář 

“Venkovské komunitní školy 2010 - UDRŢITELNOST” 
 

21. – 23.října 2010 

Bory (Kraj Vysočina) 
 
Program  
      
Čtvrtek  21.října   
 
16:00 – 17:00    Příjezd účastníků     
  
17:00 – 18:00 První společné jednání   

 Přivítání účastníků, 
  Josef Březka, starosta obce Bory 

    
 Český venkov – změny  v letech 2010-13 připravené NSVKŠ   

 Střednědobý program Národní sítě  
                (František Eliáš, NSVKŠ*) 
 

18:00 – 19:00     Ochutnávka vybraných moravských vín ..  
 
19:00  Představení účastníků semináře v průběhu večeře a volná diskuse 
                            
22:00                  Odjezd do hotelu  
 
 
Pátek 22.října   
 
7:45     Příjezd z hotelu  
8:00     Pracovní snídaně – škola Bory 
 
9:00 – 10:00    Druhé společné jednání  
     “ Stárnutí populace a udržitelnost venkova”  
      (Jan Fiala, NSVKŠ)  



     
 Případová studie   KŠ Okříšky – komunitní škola ve venkovském městysi  
 ( Alena Krivjanská, venkovský koordinátor Okříšky) 
                
10:00 – 10:30    Přestávka na kávu 
 

10:30 – 11:30 1. workshop “ Jak promítnout stárnutí populace do komunitního vzdělávání 
venkovských komunitních škol - projekty a síťová podpora  (síť komunitních 
škol, MAS......)” 

                         (facilitovaná práce ve skupinách– jedna v angličtině -  a představení výsledků v plénu ) 

11:30 – 12:00    Přestávka na kávu 
 

12:00 – 13:00    Třetí společné jednání  
     

"Místní školy jako centra udržitelného rozvoje – innovativní projekty, nová 
pracovní místa" 

  (  Andrzej Biderman, Federacija Iniciativ Oswiatovych, Polsko) 
Případová studie: “Vznik komunitní školy Ledenice – start  udržení 
venkovské komunity” 

( Karla Herdová, venkovský koordinátor Ledenice)    
13:00 – 14:15 Oběd spojený s volnou diskusí 
14:15 – 15:30 2. workshop “VKŠ jako vzdělávací centra pro dobrovolníky vesnických 

neziskovek a profesionály pro venkovský rozvoj” 
                           (facilitovaná práce ve skupinách – jedna v angličtině -  a presentace výsledků v plénu) 

15:30 – 16:00 Přestávka na kávu 
 
16:00 – 17:15 Čtvrté společné jednání 

“Venkovská a městská udržitelnost – vesnice a města se vzájemně potřebují 
– prostředí, krajina....” 

 ( Zuzana Guthová  NSVKŠ a MAS Sdružení Růže) 
   

"Vzdělávací projekty a aktivity pro udržitelnost na Estonském venkově" 
 (Heleriin Joesalu, Kodukant Training center, Estonsko) 
  

Případová studie: Zapojování lidí a skupin prostřednictví vesnické komunitní 
školy  
(Josef Golda, vesnický koordinátor a vedoucí Komunitní školy Bartošovice) 

 
17:15 – 17:40 Přestávka na kávu 
  
17: 40 – 18:50  3. workshop (metoda OPERA ) 

“Vesnická komunitní škola jako “zelený bod” na vesnici – ekologické 
vzdělávání, péče o krajinu, energetická témata, profesní vzdělávání pro farmáře v 
těchto tématech (prezentace výsledků v plénu, diskuse a příklady účastníků) 

          
19:30 Společenský večer spojený s večeří v kulturním domě v Borech 
 Hudba k poslechu i tanci. 
22:00/24:00        Odjezd na hotel 



Sobota 23.října  
 
7:30     Pracovní snídaně – škola v Borech 
   
8:30 – 9:30    Páté společné jednání  

  Panelová prezentace příležitostí k zapojení do projektů a aktivit NSVKŠ 
a diskuse  

 
9:30 – 10:30 4. Práce ve skupinách “Nové oblasti pro komunitní vzdělávání zaměřené na 

udrţitelnost a nové cílové skupiny (metodou Open Space) 

  
10:30 – 10:45 Přestávka na kávu  
 
10:45 – 11:30 Evaluace, zpětná vazba, nová témata pro příští rok, závěrečná diskuse 
 
11:30 Závěr semináře, občerstvení a odjezd účastníků 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajištěn česko- anglický a anglicko-český  překlad.  
 
 
 
 
Pouţité zkratky:     MAS…… Místní akční skupina(LEADER)  
              CŢV… Celoţivotní vzdělávvání 
                                    NNO….. Nestátní nezisková organizace   

 NSVKŠ.. Národní síť venkovských komunitních škol 
 VKŠ ….. venkovská komunitní škola 

                                     
                                  


