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Registrace účastníků
Zahájení
Plenární jednání I
Přestávka s občerstvením
Plenární jednání II
Oběd
Jednání v sekcích
Přestávka s občerstvením
Jednání v sekcích
Společenský večer s živou
hudbou, večeře formou rautu (volitelné)

13. 4. 2016
09:00
10:30
11:00
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- 10:30
- 11:00
- 12:30
- 13:00
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Přestávka s občerstvením
Jednání v sekcích
Jednání v plénu, diskuze, závěry konference

O KONFERENCI
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Pozvánka
na mezinárodní vědeckou konferenci

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA 2016

BUDOUCNOST EVROPY
- ŘEŠENÍ SOCIÁLNĚ
KULTURNÍCH PROBLÉMŮ

12. a 13. dubna 2016
Hotel Myslivna
Brno

CÍL A SEKCE
Cíl konference:

zařízení (školky, školy, dětské domovy, družiny, městské
klubovny aj.), k jejichž úkolům patří vytváření pedagogických
podmínek, podporujících akulturaci dětí a mládeže jiných etnik.

VIII. mezinárodní konference, reagujíc na aktuální sociálně
pedagogické problémy v současné Evropě, si klade za cíl
pokračovat v dalším postupném rozvoji spolupráce sociálních
pedagogů, v jejichž centru pozornosti bude zaměření se na
široce pojatou problematiku stávajících migračních procesů
v Evropě v kontextu s jejich různorodými sociálně kulturními
pozadími. Vzhledem k tomu, že charakter migrace se neustále
mění, bude nutné vzít v úvahu i občanská a politická práva
chráněná mezinárodními smlouvami v souladu s migračními
tendencemi nejrůznějšího rázu.
Reflexe sociálních pedagogů se tudíž budou orientovat na
definování situace, odrážející mnohostranné aktivity v oblasti
edukace a sociálně pedagogických opatření. Migrační tendence
související se sociálně kulturním děním lze analyzovat
i z perspektivy makrostruktury, prostředí a jednotlivců i institucí.
V neposlední řadě bude patřit k cílům konference i analýza
asimilace sociální pedagogiky a sociální práce na pozadí
migračních procesů.

3. sekce: Současné otázky vztahu sociální pedagogiky
a sociální práce v teorii i v praxi

Sekce konference
1. sekce: Edukace, pomoc a sociální prevence
v souvislosti s novými migračními jevy v Evropě

Zaměření Vašeho příspěvku by mělo odpovídat některé ze sekcí
konference. O zařazení k aktivní prezentaci na konferenci bude
rozhodovat vědecký výbor na doporučení garanta sekce.
Pro prezentaci Vašeho příspěvku je vyhrazeno cca 10 minut.
K dispozici bude dataprojektor a notebook. Anotaci Vašeho
příspěvku a klíčová slova v rozsahu do 800 znaků zašlete v rámci
elektronické přihlášky do 21. 3. 2016. Příspěvek ve formátu
„Word“ v rozsahu do 6 normostran zašlete prosím elektronicky
do 30. 4. 2016 na e-mail konference@imsbrno.cz. Příspěvek
můžete též odevzdat přímo na konferenci.

Garant sekce:
Moderátoři:

prof. dr hab. Ewa Jarosz
prof. UwB dr hab. Wioleta Danilewicz
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
prof. dr hab. Mirosław Sobecki

Práce této sekce se bude týkat systémových a environmentálních
potřeb v oblasti edukace, různorodosti úkolů a vychovatelských
forem v oblasti problematiky, objevující se v důsledku
současných migračních procesů. Zvláštní důraz bude kladen
na možnosti mnohostranné pomoci a profylaxe, organizované
v multikulturně diferencovaných prostředích a sociálních
skupinách.

2. sekce: Role a pracovní náplň edukačních institucí
v procesu socializace dětí a mládeže z jiných kultur
Garant sekce:
Moderátoři:

doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
prof. zw. dr hab. Ewa Syrek
doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.
doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
Mgr. Silvia Neslušanová, PhD.

Debata se bude soustředit na specifikaci úkolů (didaktických,
vychovatelských, pečovatelských) edukačních institucí a jiných

Garant sekce:
Moderátoři:

prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc.
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
prof. dr hab. Malgorzata Orłowska
prof. UO dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska

Náplní této sekce budou úvahy o asimilaci sociální pedagogiky
a sociální práce či o zásadních rozdílech a nesmiřitelnosti
obou oborů. V sekci se střetnou názory polských, slovenských
a českých přístupů k této problematice.

4. sekce: Posterová sekce
Libovolné téma korespondující s názvem konference či názvy
jednotlivých sekcí, prezentované formou posteru, doporučený
(nikoli povinný) rozměr A0.

POKYNY PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ

Výstup z konference
Výstupem z konference bude odborná recenzovaná publikace
s ISBN vydaná v elektronické podobě. Publikování příspěvku
je podmíněno účastí na konferenci a kladným posudkem
recenzentů.
Všichni účastníci konference obdrží elektronickou verzi
publikace.

PŘIHLÁŠKA, TERMÍNY
Přihlášku lze podat elektronicky na
www.konference.imsbrno.cz
Uzávěrka přihlášek na konferenci a objednávek ubytování:
21. 3. 2016
Zaplacení konferenčního poplatku a ubytování bankovním
převodem do:				
21. 3. 2016
Odevzdání příspěvků do:			
30. 4. 2016

KONFERENČNÍ POPLATEK
Poplatek můžete uhradit dvěma způsoby:
1. Platba bankovním převodem do 21. 3. 2016
Konferenční poplatek:
1660 Kč
Pro studenty (vč. doktorandů):
830 Kč
2. Platba v hotovosti na místě (poplatek je vyšší)
Konferenční poplatek:
1790 Kč
Pro studenty (vč. doktorandů):
895 Kč
V ceně: publikace vydaná v elektronické podobě s ISBN,
konferenční materiály, minerálka, káva, čaj a občerstvení
během přestávek, 12. dubna oběd včetně nápoje. Poplatek
neobsahuje ubytování.
Příplatek za slavnostní večer s živou hudbou
Platba bankovním převodem do 21. 3. 2016:
630 Kč
Platba v hotovosti na místě:			
760 Kč
V ceně: bohatá teplá večeře formou rautu, nealkoholické
nápoje, pivo, víno, živá hudba – skupina The Teachers
(www.teachers.cz).

PLATBA
Platbu za konferenční poplatek, slavnostní večer a ubytování
uhraďte buď:
1. Bankovním převodem do 21. 3. 2016:

Číslo účtu: 2100449699, kód banky: 2010

Jako zprávu pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení.
Adresa majitele účtu: Institut mezioborových studií, s. r. o.
Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno, IČO: 01773291
nebo
2. V hotovosti na místě konání konference (poplatky jsou
vyšší)

UBYTOVÁNÍ
Pro zájemce nabízíme zajištění ubytování přímo v hotelu
Myslivna***, Nad Pisárkami 276/1, Brno
(www.hotelmyslivna.cz).
Cena ubytování včetně snídaně:
1. Platba bankovním převodem do 21. 3. 2016
Jednolůžkový pokoj:			
1100 Kč/noc
1 lůžko ve dvoulůžkovém pokoji: 		
700 Kč/noc
2. Platba v hotovosti na místě (platba je vyšší)
Jednolůžkový pokoj:			
1200 Kč/noc
1 lůžko ve dvoulůžkovém pokoji: 		
760 Kč/noc

