
Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážení vedoucí pracovníci škol,

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na závěrečnou konferenci konanou ve dnech 28. a 29. 9. 
2015 v Ústí nad Labem. Toto setkání je vyvrcholením rok a půl trvajícího úsilí řešitelského týmu projektu 
Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě a proběhne pod záštitou děkana Ústecké univerzity 
doc. Pavla Doulíka a garanta celého projektu Mgr. Ladislava Zilchera.

Pozvání do konferenčního diskusního fóra přijali odborníci z Finska a Anglie, kteří budou prezentovat nejen 
důležité prvky vzdělávacích systémů svých zemí, ale především příklady dobré praxe v oblasti aplikace 
inkluzivního přístupu ve vzdělávání. Je nám velkou ctí, že jednou z vystupujících bude dr. Sulochini Pather, 
bývalá doktorandka prof. Bootha, jednoho z průkopníků a „otců“ v české kotlině stále emoce vyvolávajícího 
konceptu inkluze.  Kromě zahraničních odborníků v programu vystoupí rovněž pedagogové, kteří budou 
prezentovat příklady dobré praxe z téže oblasti a poskytnou zpětnou vazbu v rámci svého zapojení do 
projektu (zahraniční stáže, tvorba strategických plánů). 

Setkání je určeno nejen pro ředitele škol a jejich zástupce, ale také pro předsedy předmětových komisí, 
vedoucí vychovatele, zástupce vedoucích vychovatelů a školské poradenské pracovníky (metodika prevence, 
výchovného poradce případně školního psychologa). Samozřejmě, dveře jsou otevřené všem, ale ubytovat 
můžeme pouze manažerské pracovníky škol (viz výše). Občerstvení je zajištěno (káva, chlebíčky, hlavní chody, 
pondělní večerní raut s občerstvením), účastníci obdrží platný certifikát (v rámci přihlášení se na konferenci 
je nutné uvést datum narození). Zájemci mohou rovněž využít námi plně hrazené ubytování v hotelu Vladimír 
z pondělí na úterý.

Dr. Sulochini Pather

… působí na katedře Univerzity Roehampton v Londýně a je 
jednou z nejvýznamnějších odbornic na poli inkluzivního 
vzdělávání a vzdělávací politiky v mezinárodní perspektivě. Ve 
svém odborném působení se zaměřuje na problematiku 
identifikace a překonávání bariér v učení a zapojení žáků do 
hlavního vzdělávacího proudu. Zaobírá se rovněž transkulturními 
pohledy na pojetí inkluze v souvislostech se speciálními vzdělávacími 
potřebami, etnicitou, kulturou, komunitou atd. Je autorkou množství publikací a článků, 
mimo jiné v prestižních odborných časopisech (např. International Journal of Inclusive Education). Téměř 20 let 
se aktivně podílí na řešení významných mezinárodních projektů (mj. v Jižní Africe, Brazílii, Velké Británii, Indii, 
Granadě, ale i v Botswaně, Keni, Swazijsku či Ugandě (Vývoj udržitelného modelu zajišťujícího inkluzi dětí se 
znevýhodněním v rámci hlavního vzdělávacího proudu či Evaluace inkluzivních výchovně vzdělávacích 
programů v rámci subsaharské Afriky). Je konzultantkou v oblasti výzkumů inkluzivní vzdělávací politiky a praxe, 
udržitelnosti inkluzivně orientovaných vzdělávacích modelů či tréninkových programů pro učitele. 
V neposlední řadě je nositelkou přímé devítileté učitelské zkušeností ve školách hlavního vzdělávacího proudu 
i ve speciálních zařízeních v Anglii a Jižní Africe. Je bývalou doktorandkou profesora Tonyho Bootha, jednoho 
z nejuznávanějších světových odborníků v oblasti inkluzivního vzdělávání.
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Pondělí 28. 9. 2015

13.00 – 14.00   Prezence 
14.00 – 14.15   Zahájení
14.15 – 15.30   Vystoupení dr. Sulochini Pather I 
15.30 – 16.00   Coffeebreak
16.00 – 17.00   Vystoupení dr. Sulochini Pather II
17.00 – 18.00   Panelová diskuze s dr. Sulochini Pather a zástupci projektu Cesta k inkluzi 
18.00 – 19.15   Večeře
19.15 – 22.00   Neformální diskusní večer

Úterý 29. 9. 2015

08.15 –  09.00  Prezence účastníků 
09.00 –  09.15  Zahájení 
09.15 – 10:30  Prezentace klíčových aktivit projektu a jejich výstupů  
10.30 –  10.45  Coffeebreak
10.45 – 12.15   Vystoupení Marka Penfolda (GBR) 
12.15 – 13.15  Oběd
13.15 – 14.45  Vystoupení Hannu Virkkunena (FIN)
14.45 – 15.00  Coffeebreak
15:00 – 15.45  Panelová diskuse – Reflexe účastníků zahraničních stáží 
15.45 – 17.00  Panelová diskuse – Strategie škol v oblasti vytváření inkluzivního prostředí
17.00    Zakončení oficiálního programu 

Závazné přihlášky a žádost
o ubytování v hotelu Vladimír
zasílejte na: vlastimil.chytry@ujep.cz

Ukončení příjímání přihlášek na konferenci: 25.9 ve 14.00.
Ukončení přijímání přihlášek na ubytování: 18.9. ve 14.00.


