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Charlie Karlín
ve
spolupráci s ETP Slovensko
a pod záštitou Autorizovaného tréninkového centra
metod prof. R. Feuersteina
si Vás dovolují pozvat na konferenci

Rozvoj myšlení v odlišných podmínkách,
která se uskuteční dne 9. listopadu 2017 od 8:30 hodin
v Pavilonu Antropos v Brně.
Cílem naší konference je dotknout se tématu práce s Feuersteinovým instrumentálním
obohacováním (FIE) a přínosu sociálně znevýhodněným dětem. Velice nás těší, že přijali
pozvání jako přednášející naši partneři a blízcí kolegové z našich projektů. Uslyšíte tak
například práci s FIE v romských osadách na východě Slovenska (organizace ETP Slovensko),
práce s romskými dětmi v Brně (ZŠ a MŠ nám. 28. října 22) a v Ostravě (ZŠ Karasova), nebo
práci s dětmi se sluchovými problémy (MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském
Meziříčí).
Konference navazuje na „FIE setkání“, která probíhala pod taktovkou trenérky metody
PaedDr. Evy Váňové na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v minulých letech a je
pořádána organizací Charlie Karlín, která je spoluzakladatelem Autorizovaného tréninkového
centra metod prof. R. Feuersteina.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za organizátory s přáním hezkého dne,
Ondřej Věnek Vysopal
ředitel Charlie Karlín

Organizační pokyny
1. Konference je zdarma. Účastníci neplatí žádný konferenční poplatek.
2. Přihlášky pro zájemce o účast zasílejte na e-mail: jitka.peskova@charliekarlin.cz do
20. října 2017.
3. POZOR! Kapacita je omezena na maximální počet 40 účastníků, proto neodkládejte
Vaši přihlášku na poslední chvíli.
4. Další podrobné údaje budou oznámeny v dalším cirkuláři pozvánek a v programu
konference, který budeme rozesílat. Veškeré informace budou též zveřejněny na
webu www.charliekarlin.cz a www.atc-feuerstein.cz
5. Pro všechny účastníky je zdarma připraven obědový raut a po celou dobu malé
občerstvení.
6. Pro účastníky konference bude zajištěna možnost volného vstupu do stálé expozice
Pavilonu Antropos.
7. Účastníci, kteří přijedou do Brna autem, mají možnost parkování zdarma v blízkosti
Pavilonu Antropos v Pisáreckém parku.
8. Použijete-li hromadnou dopravu, k Pavilonu Antropos se dostanete linkou č. 1
z tramvajové zastávky Hlavní nádraží směr Bystrc, zastávka Pisárky.
9. S případnými
dotazy
se
obracejte
na
Jitku
Peškovou
e-mail:
jitka.peskova@charliekarlin.cz tel. 608 973 778 nebo Ondřeje Věnka Vysopala e-mail:
ondrej.vysopal@charliekarlin.cz tel. 732 582 222.

