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Talkshow Impact Hub Planet tematicky zaměřenou na změnu myšlení současné
společnosti jsme zahájili diskusním panelem na téma změny financování. Další vydání je
zaměřeno na VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO BUDOUCNOST.

▪▪▪ Jaké jsou současné trendy ve formálním vzdělávání?

▪▪▪ Odpovídají potřebám společnosti 21. století?

▪▪▪ Kde na sebe navazuje formální a neformální vzdělávání a do jaké míry v tom hraje roli
osobnostní rozvoj?

▪▪▪ Jak firmy při pohovoru nahlížejí na uchazeče a jejich vzdělání?

▪▪▪ Co je rozhodujícím faktorem pro přijetí?

▪▪▪ A jak jsou zaměstnanci motivováni k osobnímu rozvoji v práci? ▪▪▪ Jaký je současný
stav digitálního vzdělávání a výhled do budoucna?

PROGRAM

Prezentace / Krátký vstup všech účinkujících – Základní informace a aktuality
problematiky

Řízená panelová diskuse

Catering + networking

Známe už všechny spíkry večera, jsou jimi:

Martina Bacíková, zakladatelka a ředitelka INEV a Ekonomické olympiády. Pomocí
projektů INEV vytváří zázemí pro výuku ekonomie a financí na středních školách.

Bob Kartous, profesionální provokatér veřejné diskuze, vedoucí analýzy a komunikace
EDUin a mluvčí Českých elfů.

Jan Lata, rektor Ostravské univerzity, vede a určuje směr celé univerzity.

Kryštof Vosátka, středoškolský učitel, v organizaci Učitel naživo rozvíjí vztahy s finančními
i nefinančním podporovateli.

… Impact hub Planet, to jsou současné trendy a vize systému vzdělávání pohledem
inspirativních řečníků.

Akce je zdarma, stačí se registrovat: http://bit.ly/chciznatbudoucnostvzdelavani

Řečníky budeme postupně zveřejňovat.

Co je to Impact Hub Planet?



Talkshow Impact Hub Planet se zaměřuje na aktuální témata, která rezonují společností a
ovlivňují její směřování. Našimi řečníky jsou lidé, kteří se nebojí volat po změně a svými
projekty přímo měnit pohled na fungování běžných věcí. V obecenstvu rádi uvítáme
všechny s vizí udržitelného rozvoje společnosti a zájmem o systém vzdělávání. Chceme
společně diskutovat konkrétní témata, která mohou ovlivňovat rozvoj společnosti a
nezůstaneme pouze u teoretického pohledu na věc.
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