POZVÁNKA
Organizačný výbor konferencie si Vás dovoľuje pozvať
na 11. pedagogickú konferenciu na tému

SEXUÁLNA VÝCHOVA BÚRANIE MÝTOV A PREDSUDKOV

9.- 10.11. 2017 v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Konferencia je súčasťou medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie
SEXUALITY X: Sexuality medzi medicínou, sociálnymi vedami a tvorbou politík, kde
budú prezentované najnovšie teoretické a výskumné poznatky v oblasti sexuality od
domácich a zahraničných autoriek a autorov.
11. Konferencia o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove bude mať svoju
centrálnu tému – ako na sexuálnu výchovu vplýva politika, sexuálna výchova ako
politikum a ukážky dobrej praxe v politicky ovplyvňovanom prostredí. V rámci nej
odznejú odborné prednášky a v interaktívnej podobe sa uskutoční diskusia všetkých
účastníčok a účastníkov o potrebe, možnostiach, spôsoboch, bariérach a alternatívach
sexuálnej výchovy v škole.
Rozsah tohto programu plánujeme na pol dňa (10. novembra dopoludnia). Vo
zvyšnom čase budete mať možnosť zúčastniť sa programu vedeckej
konferencie SEXUALITY X, vrátane spoločenského večera, ktorý vytvorí
priestor na ďalšie odborné diskusie a výmeny skúseností.
Formulár pre prihlásenie aktívnej alebo pasívnej účasti nájdete tu https://goo.gl/forms/P0RUef4hQXveBwNt1
Prihlasovanie aktívnych príspevkov je možné do 30. 5. 2017.

Organizačné pokyny:
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Organizačné pokyny:
V rámci učiteľskej konferencie uvítame vašu aktívnu účasť na výmene skúseností aj formou
odborného príspevku na tému konferencie. V prípade záujmu o prednesenie príspevku
(cca. 15 min) Vás prosíme, vyplňte aj dole uvedenú prihlášku k aktívnej účasti.
Účastníci a účastníčky učiteľskej konferencie budú mať možnosť zúčastniť sa programu
vedeckej konferencie SEXUALITY X, vrátane spoločenského večera, ktorý vytvorí priestor na
ďalšie odborné diskusie a výmeny skúseností.
Poplatok za účasť na Konferencii je symbolický - 15 EUR pre pedagogických a
odborných zamestnancov základných, stredných škôl, školských výchovnovzdelávacích zariadení, špeciálnych zariadení, centier pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie.
V konferenčnom poplatku je pre vás zahrnuté: účasť na konferencii a na Večernej diskusnej
aréne spojenej so spoločenským programom a občerstvením, konferenčné materiály,
administratívne a organizačné náklady, zborník príspevkov a malé občerstvenie v priebehu
konferencie.
Poplatok prosíme uhradiť bezhotovostnou platbou do 31.10.2017 s jasnou
identifikáciou platiteľa/ľky (nezabudnite uviesť aj svoje meno do správy pre
prijímateľa!).
Pri registrácii je nutné predložiť potvrdenie o zaplatení konferenčného poplatku.
Názov účtu: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
IČO: 00679917
DIČ: 2021346085
IBAN: SK08 8180 0000 0070 0000 6877
Adresa banky:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava
Konštantný symbol: 0308
Mena:
EUR
Správa pre prijímateľa: SV17 + meno účastníka/čky + organizácia
Výber zúčastnených:
Na konferenciu pozývame najmä aktívnych pedagógov a odborných pracovníkov zo
Slovenska i zahraničia. Niektorí/é z Vás ste už boli na predchádzajúcich podobných
podujatiach a Vaša práca je známa v učiteľskom prostredí, pretože máte o problematiku
výchovy v oblasti sexuality záujem. Vítame každého, kto pôsobí alebo chce aktívne pôsobiť
v podpore sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv. Keďže počet miest na konferencii je
obmedzený a pokiaľ počet prihlášok prekročí kapacity konferencie, organizačný výbor si
vyhradzuje právo uskutočniť konečný výber prihlásených. O rozhodnutí prijať Vašu prihlášku
Vás budeme informovať najneskôr do 30.6.2017.
Cestovné a ubytovanie si hradí každý účastník/čka sám/sama.
Tešíme sa na Váš záujem a stretnutie s Vami.

Prihlášku (návratku) na konferenciu a prihlášku príspevku nájdete online
https://goo.gl/forms/P0RUef4hQXveBwNt1

