Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci
za podpory

Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR,
Olomouckého kraje,
Statutárního města Olomouc,
Olomouckého centra otevřeného vzdělávání
pořádá

ve dnech 21.–24. srpna 2016
XXIII. ročník
Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství
pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd
na téma

Migrace, imigrace, emigrace a Evropa
– proměny, historie a současnost

Přednášky a workshopy se budou konat v budově Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc.
(Od vlakového nádraží druhá zastávka tramvají ve směru do centra města.)
Cílem Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství, od roku 1994 pravidelně
pořádané Katedrou společenských věd PdF UP v Olomouci, je vybavit učitele nejnovějšími poznatky
(trendy) v oborových didaktikách společenských věd a dějepisu. V uvedeném kontextu mají možnost
seznámit se s adekvátními strategiemi výuky, a to včetně konkrétních problémů a otázek souvisejících
s vývojem a fungováním občanské společnosti či interpretací soudobých dějin. V neposlední řadě jsou
rovněž přítomnými lektory (politiky, politology, sociology, mediálními analytiky ad.) nastíněny a
diskutovány pohledy na aktuální dění v ČR, Evropě i ve světě.
Účastnický poplatek je vzhledem k celkovým nákladům akce stanoven na 600,- Kč. Účastníci letní
školy jej uhradí při prezenci (obdrží potvrzení o jeho zaplacení).
Součástí programu letní školy je i fakultativní kulturně-historická regionální exkurze: Pevnost poznání
Univerzity Palackého v Olomouci (Interaktivní muzeum vědy); Litovel – historické centrum, „Hanácké
Benátky“ a městské muzeum; Mladečské jeskyně
V přihlášce na letní školu je nutno uvést, zda se této exkurze zúčastníte (viz níže – součást přihlášky
na 23. ročník LŠVODE). Sraz účastníků bude v neděli 21. 8. 2016 v 9:45 hod. před budovou
Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. 5.
Veškeré informace a pokyny jsou součástí této pozvánky a přihlášení účastníci již další
neobdrží. Aktuální informace budou na: http://ksv.upol.cz
S Vašimi případnými dotazy se obracejte na:
e-mail:

pavel.krakora@upol.cz, pavlina.liendlova@upol.cz, tomas.hubalek@upol.cz,
gabriela.cingelova@upol.cz, kopecekp@pdfnw.upol.cz; zdenka.novakova@upol.cz

telefon:

Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.: 585 635 411
Pavlína Liendlová: 585 635 402

Informace k ubytování
Ubytování pro přihlášené bude zajištěno na vysokoškolských kolejích.
Adresa kolejí společně s orientační mapkou bude dostupná na webových stránkách Katedry
společenských věd – http://ksv.upol.cz – (sekce Aktuality), a to počátkem měsíce července.
Ubytovává se od 1400 do 2200 hod. Ubytovávání se hlásí na vrátnici koleje.
Případnou změnu ubytování (bez 100% stornovacího poplatku) je možno nahlásit nejpozději do středy
20. 7. 2016 paní Pavlíně Liendlové na tel. 585 635 402, e-mail: pavlina.liendlova@upol.cz, resp. panu
Mgr. Pavlu Krákorovi, Ph.D. – t. č. 585 635 411, e-mail: pavel.krakora@upol.cz.

