Pozvánka
na slavnostní představení
8. ročníku odborné Česko – Slovenské konference

„Vzdělávání 3. věku příležitost pro společnost“
kterou pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
za odborné podpory Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK a
Služby a školení MB, z.ú.
dne 24. února 2020 od 13:00 hodin
v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce „C1“
13:00 – 13:20 hod.
ÚVOD
senátor David Smoljak
Ivo Rašín, místopředseda organizačního výboru konference
13:20 – 13:30 hod.
ZAHÁJENÍ PŘEDSTAVENÍ ODBORNÉ KONFERENCE „VZDĚLÁVÁNÍ
3. VĚKU – PŘÍLEŽITOST PRO SPOLEČNOST“
Aktivní stárnutí v kontextu třetí role univerzit
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy FF UK
13:30 – 14:45 hod.
VYSTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘEDNÁŠEJÍCÍCH NA KONFERENCI S KRÁTKÝM
PŘEDSTAVENÍM JEJICH PŘÍSPĚVKU
Vývoj, tradice, koncepce a proměna konference Vzdělávání 3. věku příležitost pro společnost
PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK,
předseda organizačního výboru konference
Memorandum o spolupráci mezi MK a MŠMT
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., Knihovnický institut, Národní knihovna České republiky, Praha 1
Age management a jeho nástroje pro podporu stárnutí na pracovišti
Mgr. Ilona Štorová, Age management, z. s., Brno, místopředsedkyně konference
Celoživotní učení jako nástroj nezávislosti a autonomie ve stáří
MgA. Jan Lorman, ředitel & zakladatel, Život 90, z.ú.

14:45 – 15:00 hod.
DOTAZY NOVINÁŘŮ A ÚČASTNÍKŮ
15:00 – 15:15 hod.
KULTURNÍ VYSTOUPENÍ
Vystoupení souboru 4TRIO, lidové písně neznámých autorů v podání seniorek
Mladoboleslavské univerzity 3. věku a volného času seniorů
15:15 – 16:00 hod.
SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

MODERÁTOR: Luboš Dvořák – programový ředitel rádia Signál.

Jiří Drahoš v. r.
předseda výboru

Svou účast, prosím, potvrďte do 15. února 2020
elektronickým formulářem zde: PŘIHLÁŠKA
Upozorňujeme, že počet přihlášek k účasti je limitován omezenou kapacitou sálu
a v případě naplnění počtu může dojít k odmítnutí přihlášky.
Prezence účastníků je od 12:30 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „C1“.
Průkaz totožnosti nutný.
Předpokládané ukončení je do 16:00 hodin.

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci slavnostního představení
konference souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových
stránkách Senátu PČR.
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