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Konference SchooLink představí možnosti mezinárodního vzdělávání pro 

základní školy 

Již v pátek 3. prosince startuje konference SchooLink s podtitulem Mezinárodní vzdělávání – cesta 

ke kompetencím pro život. Konference určená organizacím a jednotlivcům s působností ve školním 

vzdělávání představí během dvou dnů novinky a inspirativní příklady ze světa mezinárodního 

vzdělávání. 

Konference cílí na rozvoj kompetencí pro život ve 21. století pomocí mezinárodní spolupráce a 

inovativních přístupů ke vzdělávání. Nabízí také prostor pro sdílení informací a výměnu zkušeností.  

Program je určený učitelům, ředitelům škol a jejich zřizovatelům. Může být zajímavý také pro 

pracovníky vzdělávacích organizací a institucí aktivních v oblasti mezinárodní spolupráce škol a 

vzdělávání učitelů v ČR i v zahraničí, pro pedagogické fakulty, neziskové organizace a inovátory ve 

vzdělávání.  

Jako hlavní řečníci vystoupí Dana Pražáková z České školní inspekce, která ve svém příspěvku 

pohovoří o online budoucnosti školního vzdělávání, a Kornélia Lohyňová, která vyučuje na Hotelové 

Akademii v Bratislavě a je dlouholetou ambasadorkou aktivity eTwinning. 

Prezentace hlavních řečníků doplní řada praktických workshopů a panelová diskuse. Účastníci se 

mohou těšit například na informace o programu Erasmus+, na osvědčené postupy při realizaci 

mezinárodních projektů a tipy pro smysluplné využívání digitálních technologií ve výuce nebo na 

inspirativní reportáže ze škol. 

Konference proběhne ve dnech 3. - 4. prosince v multifunkčním kongresovém centru O2 universum v 

Praze a také virtuálně. Online účastníci budou moci sledovat společné části programu v živém 

přenosu a mohou se zapojit i do několika workshopů, které proběhnou hybridně. 

Podrobný program a registrace (nyní již jen pro online účast) je k dispozici na webu konference 

www.SchooLink.cz. Pro zaregistrované účastníky je konference zdarma.  

 

Dům zahraniční spolupráce 

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho 

stěžejní činností je správa programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého 

školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS naleznete na www.dzs.cz 

Kontakt pro média:  

Lucie Petříková  

vedoucí oddělení marketingu a komunikace 

tel: +420 733 125 972, e-mail: lucie.petrikova@dzs.cz 
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