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European Parents Association
POZVÁNKA
na mezinárodní konferenci

Podpora rodičů
ve vzdělávání svých dětí
24.-25. dubna, 2015
v Parkhotelu Praha
Spolupořádají:

European Parents Association (EPA) je evropskou asociací rodičů, která tlumočí v Evropě hlas
rodičů po 30 let své existence. Tato střešní asociace národních rodičovských asociací má
téměř 50 členů ve 30 zemích, pokrývajících celou Evropskou unii mimo Řecko a Českou
republiku. Prostřednictvím svých členských organizací oslovuje EPA více než 150 miliónů
rodičů po celé Evropě. EPA upozorňuje na práva a povinnosti rodičů, hlavních vzdělavatelů
svých dětí, se speciálním zaměřením na zapojení rodičů do všech aspektů vzdělávání dětí.
EPA se rozhodla uspořádat svou první konferenci a valnou hromadu v roce 30. výročí svého
založení v Praze. Čeští rodiče se totiž doposud v EPA neangažovali a toto je tedy první
příležitost pro evropské a české rodiče k setkání a výměně zkušeností a pohledů.
Tématem konference je Podpora rodičů ve vzdělávání svých dětí. Hlavní příspěvky a
workshopy se budou věnovat různým způsobům, jak v tom angažovat a vzdělávat jednotlivé
rodiče. Na konferenci vystoupí zástupci českých iniciativ a rodičů. Budou sdílet své
zkušenosti a metody práce, které společně zhodnotí se zástupci ostatních evropských zemí.
EPA organizuje tuto konferenci společně s českými rodičovskými iniciativami, potenciálními
budoucími členy EPA. Česká asociace rodičů Fórum rodičů, která již podala žádost o členství
v evropské asociaci, představí na konferenci možnosti zapojení pro české rodiče.
Těšíme se na setkání v Praze!

Předběžný program
Konference se bude konat v angličtině. Simultánní překlad do češtiny je v jednání
Pátek 24.duba
13:30:

Registrace

14:00:

Úvodní slovo (EPA, EDUin, Fórum Rodičů)

14:30-15:30: Plénum 1 – příklady dobré praxe z České republiky
Nikola Křístek - Sdílená zodpovědnost rodiny a institucí pečujících o
děti: mohou uspět bez vzájemného učení?
Rut Kolínská – Vzdělávání poskytované mateřskými centry v ČR
Lenka Felcmanová – Rodiče pro inkluzi
Magdalena Marešová - „Výchovné partnerství“ mezi rodinou a školou
v ČR, výstupy výzkumu
15:30:

Přestávka

16:00-17:30: Plénum 2 – příklady dobré praxe ze zahraničí
Aija Tuna (Education Development Centre, Lotyšsko) – From Schools
to Multifunctional Community Centres
Miguel Angel Esomba (Autonomous University of Barcelona) – Making
the Xarxa Plau project European
Následuje kulatý stůl s Montse Daviu (FAPAC), Elizbietou PiotrowskaGromniak (PiE) a Herminio José Corréou (CONFAP)
19:00:

Večeře v restauraci Hlávkův Dvůr

Sobota 25.dubna
9:00-9:30:

Plénum 3 - příklady dobré praxe ze zahraničí
Casper Rongsted a Rasmus Schiellerup - The World’s Best Nordic
Schools – How home-school partnerships make children, parents and
teachers happy in Denmark

9:45-11:15:

Workshopy 1

11:15-11:30: Přestávka
11:30-13:00: Workshopy 2
Workshopy budou navazovat na témata hlavních mluvčí z předchozích částí
konference. Každý účastník se bude moci účastnit dvou rozdílných workshopů.
V jednání jsou 2 workshopy v češtině

PRAKTICKÉ INFORMACE
Konference se bude konat v Parkhotelu Praha - http://www.parkhotel-praha.cz
Poplatek za účast na konferenci v obou dnech je 800,- Kč (zahrnuje i malé pohoštění o
přestávkách) a je nutné ho zaplatit předem (viz registrační formulář níže)
V případě zájmu se registrujte zde do půlnoci 23.března
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktuje prosím v angličtině paní Brigitte Haider
e-mail:
Tel. no:

GA@euparents.eu
+43-664 562 4043

Kontaktní osoba Fóra Rodičů pro dojednání účasti:
Hana Chalušová, forumrodicu@gmail.com , 774 414 213

