TISKOVÁ ZPRÁVA
TÝDEN ČEŠTINY VE SVĚTĚ, Praha, 3. – 7. 8. 2015
3. srpna 2015 od 9:00 do 16:00 hodin v prostorách Senátu Parlamentu ČR
pořádají Stálá komise Senátu Parlamentu České republiky pro krajany žijící v zahraničí, Výbor Senátu Parlamentu České republiky pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a odborný partner Česká škola
bez hranic, z.s. mezinárodní konferenci

HERITAGE SCHOOLS AND DIASPORA
Jejím hlavním tématem je koncepce udržování mateřského jazyka v zahraničí jako významného nástroje
zachování kulturního a historického dědictví. V rámci bohatého programu přednesou řečníci příspěvky na
téma přínosu bilingvismu, přístupu České republiky ke své diaspoře; bude možné srovnat postupy i jiných
evropských zemí. Konference se koná pod záštitou 1. místopředsedy Senátu MUDr. Přemysla Sobotky.
Vybraná témata konference:
 Ekonomicko-kulturní přínos české diaspory pro ČR aneb jak Češi v zahraničí přispívají k rozvoji své vlasti
 Mateřský jazyk jako podpora národní identity a zachování kulturního dědictví v Evropských školách
 Aktuální situace českého školství v USA se zaměřením na Chicago
4. srpna 2015 od 9:00 do 17:00 hodin v Toskánském paláci
pořádá Česká škola bez hranic, z.s.

VII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI ZÁSTUPCŮ ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC
A SPOLUPRACUJÍCÍCH INSTITUCÍ
Tradiční setkání se stejně jako každý rok snaží upozornit na skutečnost, že výchova česky mluvící mladé
generace vyrůstající v zahraničí je významnou investicí do budoucnosti. Konference se koná pod záštitou
ministra zahraničních věcí České republiky PhDr. Lubomíra Zaorálka.
Vybraná témata konference:
 Výzvy a inspirace Mezinárodní konference „Heritage Schools and Diaspora“
 Podpora výuky českého jazyka z pohledu MZV
Na obě konference naváže doplňkový vzdělávací program pro učitele českých škol v zahraničí.
Podporu poskytují: Senát Parlamentu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, Česká centra, Dům zahraniční spolupráce.
Pro více informací či sjednání rozhovoru: Ivana Valkusová - 774 58 22 38, iva.valkusova@csbh.cz

Česká škola bez hranic, z.s. zaštiťuje v současné době činnost bezmála 50 škol po celém světě a má díky svému více než desetiletému působení bohaté zkušenosti s šířením českého jazyka a kultury v zahraničí. Prostřednictvím svých škol umožňuje setkávání českých dětí dlouhodobě žijících mimo území České
republiky - Islandem počínaje a Novým Zélandem konče - a zároveň usnadňuje rodičům nelehkou snahu o bilingvní výchovu jejich dětí. Dlouhodobým cílem této
neziskové organizace je zvyšování úrovně znalosti českého jazyka ve světě a zvyšování počtu rodilých mluvčích, kteří budou mít k České republice vztah a budou ji
považovat za druhý domov. Uznáním přínosu Českých škol bez hranic bylo udělení ceny Ministerstva zahraničních věcí Gratis Agit za šíření dobrého jména České
republiky v zahraničí jejich zakladatelce Lucii Slavíkové-Boucher.
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