Univerzita Hradec Králové
Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty
Kabinet etického vzdělávání
a
Spektrum - sdružení na podporu multikulturních aktivit v regionu NUTS-II
Severovýchod
ve spolupráci
s Ústavem pedagogických a psychologických věd
Slezské univerzity v Opavě
Vás srdečně zvou na konferenci s mezinárodní účastí

ETICKÉ A PSYCHOLOGICKO-PEDAGOGICKÉ ASPEKTY
PRÁCE S DĚTMI Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO
PROSTŘEDÍ
Konference se koná dne 24. září 2009
v historických prostorách bývalé vojenské pevnosti Josefov (dnes
část města Jaroměř) v budově Nové radnice

Jsme rádi, že jste přijali pozvaní na konferenci, která
si klade za cíl zmapovat a prodiskutovat teoretické a
praktické otázky (včetně výzkumu) práce s dětmi z odlišného
sociokulturního prostředí v souvislosti se současnou proměnou školy a společnosti.

Organizační pokyny a program konference najdete v příloze této pozvánky.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Za organizační výbor: doc.Boris Iljhuk, CSc.a PhDr. Eva Švarcova, PhD.

Organizační pokyny
Datum a orientační časové údaje
Čtvrtek 24 září 2009
09:00 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 16:40
12:30 –13:30

prezentace účastníků
zahájení konference, uvítací projevy
jednání konference
oběd a exkurze do podzemních chodeb pevnosti Josefov

16:40

závěr konference

Při prezentaci je nutné ukázat potvrzení o zaplacení konferenčního poplatku.
Aktivní vystoupení: maximálně 15 min včetně diskuse.
Pracovní jazyky konference (a jazyky pro publikování): čeština, slovenština, polština, ruština
a angličtina.
Doplňující informace
Ubytování si účastníci konference zajišťují a hradí sami. Informaci o ubytování naleznete na
webové adrese: http://firmy.hradeckralove.cz/ubytovani-stravovani/95-ubytovani.html
a bezprostředně v Josefove: www.penzion-wunsch.cz
Pro zájemce zajistíme oběd v Jaroměři-Josefově.
Zahraniční účastnicí ze zemí bývalého Sovětského svazu musí mít vstupní vízum na území
ČR, o které se dá zažádat na zastupitelských úřadech České republiky.

Místo konaní konference
Budova Nové radnice v Josefově, orientační bod – pošta a městská policie.
● Cesta
Vlak - stanice Jaroměř
(Doporučujeme použit rychlík č.849 z Prahy do Trutnova, příjezd do Jaroměře 8:19)
Autobus – zástavka Jaroměř „ Na Špici“
Praha, UAN Florenc 6:05, příjezd do Hradce Králové (Terminál) 7:50;
přestup na autobus Hradec Králové-Trutnov (nást.12.), odjezd 8:00;
příjezd do Jaroměře „ Na Špici“ 8:20
K místu konání konference lze využít autobusové spojení Jaroměř – Rychnov n/Kněžnou ze
zástavky „ Na Špici“ (zástavka u obchodního domu Lidl), odjezd 8.29, nebo od železniční
stanice Jaroměř, odjezd 8:30, příjezd do Josefova 8:35.

Příjezd osobním autem po silnici E67 od Hradce Králové, při vjezdu do Jaroměře na
druhé kruhové křižovatce odbočit vpravo a pokračovat přímo do Josefova.
Těšíme se na Vaší účast.
Kontakt na organizační výbor v Josefově:
Doc.Boris ILJUK,CSc.
předseda OS SPEKTRUM , spoluorganizátor konference
biljuk@quick.cz
tel.: +420731541955

