Úřad práce v Semilech ve spolupráci
s občanským sdružením Most ke vzdělání
si Vás dovolují pozvat na

MEZINÁRODNÍ KONFERENCI
partnerství REAL - Ready for European Adult Learning
pořádanou v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL.

KDY:

1. – 2. června 2007

KDE:

Český ráj – Sedmihorky
Tourist Hotel Lázně Sedmihorky

CÍL:

Prezentace inovací a dobrých praxí v oblasti celoživotního vzdělávání –
ověřené postupy a zkušenosti z projektů EQUAL. Výměna zkušeností
s řešením vybraných problémů dalšího vzdělávání dospělých.

Mezinárodní partnerství REAL tvoří:
Česká republika
RP „Umožnění celoživotního vzdělávání ve venkovských podmínkách“
(S Krakonošem u počítače)
Hlavní partner: Úřad práce v Semilech
Francie
RP „Personnaliser, pour former tout au long de la vie“
(EQUAL – ARTI)
Hlavní partner: CFA La Noue, Dijon - Longvic
Velká Británie (Severní Wales)
RP „GWLAD“
(Gaining Work, Learning & Advice in rural areas)
Hlavní partner: University of Wales, Bangor
Belgie
RP „DÉCLIC“
Hlavní partner: Université de Liège
K REGISTRACI JE NUTNÉ VYPLNIT PŘIHLÁŠKU, kterou si můžete vyžádat u koordinátora akce:
Mgr. Kateřina Baladová
MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION, o.s., Bítouchovská 1, 513 01 Semily
E-mail: baladova@krakonos.com
Tel./fax: 481 311 698, mobil: 736 646 031
ZAREGISTRUJTE SE, PROSÍM, NEJPOZDĚJI DO 15. KVĚTNA 2007.

PROGRAM KONFERENCE
Pátek 1. června 2007
8:30 – 9:00
9:00 – 9:15
9:15 - 12:00

Registrace účastníků
Uvítání
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Prezentace příspěvků partnerů mezinárodní spolupráce REAL / DISKUSE

V závorce uvedeno hlavní téma, kterému se projekt věnuje, nikoliv téma prezentovaného příspěvku.

•
•

EQUAL-ARTI, Francie (individualizace ve vzdělávání dospělých)
DÉCLIC, Belgie
(distanční vzdělávání, portál on-line vzdělávání, metodologie)

10:30 – 10:45
•
•

Coffee Break

GWLAD, Severní Wales (vzdělávací a pracovní příležitostí ve venkovských oblastech,
princip dobrovolnictví jako cesta k integraci, práce s marginalizovanými skupinami)
S KRAKONOŠEM U POČÍTAČE, Česká republika (zvyšování dostupnosti vzdělávání
ve venkovských podmínkách jako cesta ke snižování rizika nezaměstnanosti a sociální
exkluze venkovské populace)

12:15 – 13:45 Oběd formou rautu
14:00 – 16:00 PRACOVNÍ SEMINÁŘE k vybraným problémům v dalším vzdělávání dospělých
Registrace pro omezený počet účastníků.
Seminář A /
Seminář B /

16:00 – 16:30
Od 19:00

Cesty rozvoje celoživotního vzdělávání ve venkovských oblastech a u osob
ohrožených nezaměstnaností, strategie motivace k dalšímu učení
Vyhodnocení stavu celoživotního učení v různých zemích Evropské unie, cesty
ke slaďování kvalifikací získaných v programech celoživotního vzdělávání se
systémem formálního vzdělávání na středních a vysokých školách.
Coffee Break

Společná večeře v Podzámecké krčmě (v souladu s podmínkami registrace)

Sobota 2. června 2007
8:30 – 9:00
9:00 – 9:15
9:15 – 12:00

Registrace účastníků
Uvítání
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Prezentace výstupů mezinárodní spolupráce REAL
Vyhodnocení mezinárodní spolupráce a doporučení do budoucna
Témata:

10:30 – 10:45

Distanční vzdělávání (belgické RP)
Ověřování a uznávání kvalifikací (velšské RP)

Coffee Break

Témata:

Motivace cílových skupin (české RP)
Výměny expertů a cílových skupin (francouzské a velšské RP)

12:00 – 14:00 Oběd formou rautu
Informace o EQUAL projektech partnerů mezinárodní spolupráce REAL
budou podávány po celou dobu konference též na informačních stáncích v předsálí.
Po dohodě možnost prezentovat i jiná EQUAL partnerství z České republiky.

