MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY v BRATISLAVE
v spolupráci s
Krajským školským úradom v Žiline,
Centrom pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
v Dolnom Kubíne,
Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave,
Združením zamestnancov CPPPaP v SR,
Mestom Dolný Kubín

dovol'ujeme si Vás pozvať

II. PORADENSKÉ DNI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

-KARIÉROVÉ PORADENSTVO V REZORTE ŠKOLSTVA
A JEHO INTERDISCIPLINÁRNE SÚVISLOSTI

Ciel'om konferencie je pripomenutie si dlhej histórie kariérového poradenstva v rezorte školstva,
mapovanie a hodnotenie aktuálneho stavu a hl'adanie nových perspektív pre prácu s deťmi a mládežou
v oblasti kariérového vývinu.
Konferencia by mohla poukázať na možnosti spolupráce všetkých odborných
zamestnancov školských poradenských zariadení pri kariérovom poradenstve, ale aj
na medzirezortné a medzinárodné súvislosti v tejto oblasti.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Bližšie informácie nájdete v priloženom programe konferencie.

Za organizátorov konferencie:
PhDr. Anton Sojčák, riaditel' CPPPaP Dolný Kubín, v.r.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Konferenčný poplatok: 55,00 EUR
Ubytovanie a stravovanie:
hradí organizátor podujatia
Cestovné: hradí vysielajúca organizácia
Úhrada konf. poplatku najneskôr do :

25. 2. 2011 (bankovým

prevodom alebo poštovou

poukážkou)
11 Bankovým prevodom na číslo účtu: 7000335910/8180, vs: IČOorganizáde, KS: 0308
Dôležité!: do správy pre prijímateľa uviesť organizáciu a meno účastníka
21 Poštovou poukážkou typu "U" na č. účtu: 7000335910/8180, vs: IČOorganizáde, KS: 0308
Adresa prijímateľa: CPPPaP, J.Ťatliaka 2051/8,02601
Dolný Kubín.
Dôležité!: do správy pre prijímateľa uviesť organizáciu a meno účastníka

Kópiu potvrdenia o zaplatení s vyznačeným menom účastníka spolu
s prihláškou je potrebné zaslať poštou na adresu: CPPPaP
ul. J. Ťatliaka 2051/8 02601 Dolný Kubín najneskôr do 25. 2. 2011.

Vzhl'adom na kapacitné možnosti priestorov určených na konferenciu je počet účastníkov
konferencie limitovaný. Prihlášky budú evidované v takom poradí, ako budú poštou prichádzať.
Počas pobytu je možné bezplatné využitie sauny a fitness v priestoroch hotela. V prípade záujmu
je vo večerných hodinách možná návšteva Aquarelaxu v Dolnom Kubíne (20 % zl'ava z ceny).
Možná je tiež návšteva Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.

Anotáciu príspevku je potrebné zaslať e-mailom najneskôr do 4. 3. 2011 na adresu:
konferenciadk@gmail.com
Príspevok spracovaný podľa pokynov zašlite e-mailom na adresu:
konferenciadk@gmail.com
, prípadne v elektronickej podobe ho môžete odovzdať pri
registrácii účastníkov v prvý deň konferencie.

Súčasťou konferencie bude predaj odbornej literatúry.
Z konferencie bude vydaný zborník príspevkov v elektronickej

podobe.

