Pozvánka
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Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
dovolujeme si vás oslovit s pozváním na osmý ročník
„Rozprav o školní a institucionální výchově – současnost a perspektivy“.
V letošním programu chceme pokračovat vedle tradiční problematiky školských
výchovných zařízení tématem, které v loňském ročníku vzbudilo velký ohlas,
tj. stoupající agresivitou v našich školách. Chtěli bychom se dobrat důvodů,
proč tomu tak je. Je to upadající výchovou v rodinách nebo snižující se kvalitou
práce pedagogů, které naše vysoké školy na praxi nedokážou připravit? Není
na vině rok probíhající inkluze a poradenský systém, který není kvalitně metodicky
řízen? Nebo je to zvyšujícím se počtem psychických onemocnění či dětí trpících
hyper/hypoaktivtou, případně autistickými rysy? Nebo jsou hlavními důvody
časté pocity neúspěchu či neprosazování se ve společnosti? Nestagnuje
pedopsychiatrická péče? Nejsou v krizi Orgány sociálně právní ochrany dětí?
Na tyto a na mnohé další otázky se budeme snažit nalézt odpověď.
V rámci jednotlivých příspěvků bude opět v programu vymezen prostor
pro diskusi, protože rozpravy nejsou pouze o monolozích protagonistů,
ale především o aktivním zapojení účastníků a prezentování jejich myšlenek
v diskusních blocích.
Vzhledem k tomu, že v současné době ve školství prožíváme nemálo nejistot
(a vlastně kdy jsme prožívali nějaké jistoty?), požádáme opět některého
z vrcholných pracovníků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva
práce a sociálních věcí či poslanců Parlamentu ČR o účast.
Patronkou Rozprav je, stejně jako od prvního ročníku, PhDr. Jaroslava
Wenigerová. Přestože již nepůsobí ve vysoké politice, jako velký přítel speciální
pedagogiky má vždy co říci.
V rámci programu bude již tradičně před panelovou diskusí zajištěna společná
večeře účastníků a po oba dny v průběhu konference lehké občerstvení.
Zahájení programu je ve čtvrtek 24 května ve 13.00 hodin, ale kdo si
chce vyšlápnout před konferencí do hor, může přijet již o den dříve a otestovat
své fyzické síly. Další informace včetně přihlášky uvádíme níže. Programovou
náplň naleznete v další příloze. Přihlášené účastníky budeme evidovat jako vždy
dle došlého pořadí. V případě Vašeho zájmu odešlete, prosím, do 1. 3. 2018
přiloženou závaznou přihlášku poštou, případně e-mailem, na uvedenou adresu.
Účastnický poplatek se nám stále, již po několik let daří držet na 1.950,- Kč,
a to díky hojné každoroční účasti. Po obdržení Vaší přihlášky Vám zašleme
potvrzení o registraci na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Ubytování
si zajišťuje každý účastník samostatně a potřebné organizační informace
uvádíme níže.
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Na základě zkušeností z předchozích ročníků doporučujeme odeslat přihlášku
co nejdříve, abychom se nedostali do nevděčné pozice odmítajících zájemce na
poslední chvíli.
Pravidla pro stornopoplatek: odhlašujícím se do 31. 3. 2018 bude vrácena
celá částka, do 20. 4. 2018 polovina. Po tomto datu se poplatek z organizačních
důvodů nevrací, tedy aby nepropadl, je třeba za sebe zajistit náhradníka.

Informace k programu: Jiří Pilař, tel. 777 206 284
Informace k organizaci a programu: Roman Pavlovský, tel. 777 622 407
Přihlášky zasílejte na adresu:
Roman Pavlovský
Pstruží č.p. 157, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
(prosím nezasílat doporučeně) nebo elektronicky.
Email: Roman.Pavlovsky@seznam.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!
		
Jiří Pilař a Roman Pavlovský

Ubytování
i

Ubytování si zajišťuje každý účastník individuálně.
Rezervace ubytování je možná prostřednictvím odkazu
https://goo.gl/forms/rgFppm3tYKXRS6jz2
Večeře je pro všechny účastníky zajištěna.
Ubytování a místo konání Rozprav:
Horský hotel Sepetná
Ostravice 0956, 739 14 Ostravice
Email: sepetna@sepetna.cz
Informace k ubytování:
+420 558 682 108
+420 603 852 111

Přihláška
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Rozpravy o institucionální péči 2018
Současnost a perspektivy VIII.
24 - 25. 5. 2018

Horský hotel Sepetná, Ostravice 0956, 739 14 Ostravice
Příjmení, jméno, titul
Přesný název organizace,
adresa
(fakturační adresa vč. PSČ)

Telefon:

IČ

E-mail:

Účast 24. 5. 2018

ANO

NE

Účast 25. 5. 2018

ANO

NE
Hodící se prosím zakroužkujte

..............................………………………..

razítko

datum, podpis

Konferenční poplatek činí 1.950 Kč.
Ubytování si zajišťuje a hradí každý účastník zvlášť v rámci cestovních nákladů.
Snídaně je v ceně ubytování, večeři a občerstvení v průběhu konference zajišťuje organizátor akce.
pro zajištění ubytování použijte odkaz:

https://goo.gl/forms/rgFppm3tYKXRS6jz2

Na základě zkušeností z minulých ročníků doporučujeme zajistit si ubytování v hotelu co nejdříve.

