Sociání akademie „Dům Silberbach“
Datum: 30. 9. - 1. 10. 2021
Přijmení
Jméno
Povolání
Ulice

EJF gemeinnützige AG
Společnost Evangelisches Jugend- und
Fürsorgewerk (EJF gemeinnützige AG) je
zřizovatelem zařízení a služeb pro lidi všech
věkových skupin, kteří hledají zvláštní osobní
a sociální pomoc a péči. V návaznosti na svou
120letou historii spojuje EJF pod jednou
střechou centra pro pomoc dětem, mládeži,
rodinám, postiženým, seniorům a uprchlíkům
ve spolkových zemích Berlín, Braniborsko,
Bavorsko, Dolní Sasko, Severní PorýníVestfálsko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko
s přeshraniční vzdělávací činností.

PSČ,
město

Člen organizace Diakonisches Werk

Telefon

Signatář iniciativy Transparentní
občanská společnost

Fax
E-Mail

Datum

Podpis

Prosíme čitelně vyplnit a zaslat na
E-Mail:

rene.milfait@seznam.cz

případně i na
adresu Sozialakademie „Haus
Silberbach“
Sommerhauer Straße 1-5
D 95100 Selb OT Silberbach
Svým podpisem akceptuji podmínky účasti a pravidla
ochrany dat EJF Akademie (aktuální verze na
www.akademie.ejf.de).
Má data budou uložena výlučně pro administrativní účely a
nebudou předána třetím osobám. Mám stále a vždy právo
dostat informaci o svých uložených datech.

Dárcovský účet:
EJF gemeinnützige AG
Evangelische Bank eG
IBAN: DE12520604100203993990
BIC: GENODEF1EK1

Využití informačních
technologií ve společnosti
v dobách krize a
každodennosti

Fort- und Weiterbildung

Přihláška
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Internationale Arbeit

Využití informačních
technologií ve společnosti v
dobách krize a každodennosti

30. 9. - 1. 10. 2021

EJF-Akademie pro vzdělávání a
mezinárodní spolupráci

Využití informačních technologií
ve společnosti v dobách krize a
každodennosti

Cílová skupina
Tato simultánně tlumočená
mezinárodní konference je určena pro
osoby ze sociální, pedagogické a
pastorační oblasti, studenty a
doktorandy souvisejících oborů,
pracovníky IT, cestovního ruchu i
integrovaného záchranného systému,
publicisty, politiky a další zájemce.

Cíl

Český partner:

Cíl konference spočívá ve zhodnocení využití
moderních (informačních) technologií ve
společnosti, a to v obvyklých a především v
krizových situacích. Současné společnosti
prosazují využívání moderních technologiích
ve všech oblastech. Není možno ze všech
těchto oblastí vyloučit výuku, vzdělávání,
cestovní ruch a psychosociální pomoc. Proto
se bude konference těmito oblastmi zabývat
a propojovat je. Reflektovány přitom budou
možné výhody i nebezpečné tendence a
dopady.
Tematická těžiště

Souvislosti

Internationale Arbeit

Sociální média a digitální technologie
radikálně během krátké doby změnily
náš život. Jak tedy můžeme tuto
zásadní změnu se sebeurčením
usměrňovat?
Pojem digitalizace, jak je aktuálně
používán ve výzkumu a společnosti, se
vztahuje často také na společenskou
změnu, jež se prostřednictvím
digitalizace uskutečňuje.
Na této konferenci se budou
projednávat důsledky digitální změny,
resp. digitalizace na různé oblasti
lidského života a soužití.
Vždy je potřeba testovat, zda technika
znamená přínos nebo jestli může vést
k vyloučení.

•
•
•
•
•

moderní technologie ve výuce
situace COVID a změna vyučovacího
procesu
moderní technologie a cestovní ruch,
situace způsobená COVID
moderní technologie, inkluze a COVID
moderní technologie a psychosociální
krizová pomoc a spolupráce ve
virtuálním prostoru

Přednášející
Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. (VŠO v Praze)
Dr. Christine Just (VŠ Norimberk)
MaG. Christina Ponader (FH) (Tirschenreuth
Síť inkluze)
plk. Mgr. Martina Wolf Čapková / kpt. PhDr.
Michal Černík, Ph.D. / Bc. Jiří Studnička
(Hasičský záchranný sbor)
Doc. Pavel Krpálek (VŠMVV, VŠE v
Praze/Mgr. Ivana Milfaitová (Gymnázium a
obchodní akademie Mar. Lázně)

Moderace: Ing. Roman Kořán (VŠ DTI

Dubnica nad Váhom/VŠO)
Vše profesionálně tlumočeno.

VŠO v Praze, o.p.s.

Vědecká rada
Assoc.prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo,
PhD., MBA, ING-PAED IGIP (DTI
University, Dubnica)
Doc. Ing. Pavel Krpálek
Ing. Iveta Hamarneh, PhD.
Ing. Petr Houška, Ph.D.
PhDr. Stanislav Voleman
Ing. Roman Kořán
Dr. Ing. René Milfait, PhD.
Místo konání
„Hotel Haus Silberbach“
Sommerhauer Str. 1-5 (Selb)
Datum 30. 9. - 1. 10. 2021
Čas
Začátek ve čt 18:00 společnou večeří.
Zakončeno v pátek v 18:00 společnou
večeří.
Účastnický poplatek
70,- Euro / studující 40 ,- Euro
včetně ubytování a stravy, plná penze

Žádáme účastníky, kteří nejsou
zaměstnanci EJF, aby zaplatili účastnický
poplatek přímo na místě.
Akceptujeme platby kartou.

Kontakt a vedení
Dr. René Milfait
E-Mail rene.milfait@seznam.cz
Telefon +420 736 678 634

