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Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA ve spolupráci s Univerzitou Śląski v Katowicích  a s Vysokou školou zdravotnickou srdečně zve všechny zájemce na 2. ročník mezinárodní vědecké konference věnované zážitkové pedagogice:                            „Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi“.                                                                                                                                                                                      Konference se uskuteční ve čtvrtek 23. 10. 2014 od 9.30 do 17 hodin v prostorách Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Pilská 9, Praha 9 – Hostavice. Konferenční témata budou rozdělena do tří základních sekcí:       •	možnosti využití zážitkové pedagogiky v mezigeneračním učení;•	možnosti využití zážitkové pedagogiky v aktivizačních programech u vybraných cílových 	skupin;       •	varia.Účast na konferenci přislíbili přední odborníci z České republiky i zahraničí, např. prof. I. Jirásek, Ph.D.,  prof. K. Rýdl, CSc., doc. J. Neuman, CSc., prof. A. Vališová, CSc., prof. W. Sacher, Ph.D., dr.hab. B. Pitula, Ph.D., Věříme, že se přihlásí řada dalších zájemců o aktivní účast se zajímavými příspěvky. Velkou pozornost chceme při konferenci věnovat i možnostem diskuse k zajímavým aktuálním otázkám.                                                   Konference se koná bez účastnického poplatku. Výstupem z                                                    konference bude recenzovaný sborník příspěvků.                                                    Těšíme se na setkání v tvůrčí atmosféře.                                                                                              	                                                                                		                                                                                                         Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.	             Mgr. Pavel Špaček			         				                            rektor                                                 jednatel  				        
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