
Vedecko-odborná konferencia
 

Trendy ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku
Cieľom konferencie je predstavenie aktuálnych trendov ranej starostlivos� o de� vo vylúčených komunitách 

na Slovensku, predstavenie poznatkov a skúsenos� v prak�ckej realizácii ranej starostlivos� a vytvorenie 
priestoru na odbornú diskusiu o smerovaní ranej starostlivos� a vzdelávania de� na Slovensku.

Termín konania konferencie: 21. - 22. 10. 2019
Miesto konania konferencie: Ústav rómskych európskych štúdií sv. Sary d Marseille, VŠZaSP 

sv. Alžbety v Banskej Bystrici, budova bývalej ZŠ na Tatranskej ul. č. 10, 974 11 Banská Bystrica

Program
1. deň, 21.10.2019

2. deň, 22.10.2019

10:00
10:30 – 10:45
10:45 – 11:45

11:45 – 12:45
12:45 – 13:45

13:45 – 14:00
14:00 – 15:00

15:00

Registrácia
Zahájenie konferencie a úvodné príhovory
Blok odborných prednášok
- Medzinárodný rámec ranej starostlivos� a inšpira�vne inicia�vy. Mgr. Stanislav Daniel
- Integrované programy ranej starostlivos� a predškolského vzdelávania. PaedDr. Katarína
             Vančíková, PhD.
- REYN Slovensko - Sieť edukátorov, ktorí pôsobia v oblas� výchovy a vzdelávania 
             rómskych de� v ranom veku. Ing. Miroslav Sklenka, PhD.
Prestávka na obed
Prezentácie projektov zameraných na výkon ranej starostlivos� vo vylúčených komunitách
Program rozvoja rómskych komunít s podporou Karpatskej nadácie a Nadácie Ekopolis
Prestávka
Prezentácie projektov zameraných na výkon ranej starostlivos� vo vylúčených komunitách
Program rozvoja rómskych komunít s podporou Karpatskej nadácie a Nadácie Ekopolis
Záver prvého dňa konferencie

Prihlásiť sa môžete na emailovej adrese konferenciabb2019@gmail.com, 
najneskôr do: 14. októbra 2019 

9:00 – 9:15 
9:15 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:00

12:00 – 13:15
13:15 – 14:30

14:30

Úvod do druhého dňa
Blok odborných prednášok
- Prekážky v dostupnos� predprimárneho vzdelávania de� z marginalizovaných rómskych
             komunít. doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD
- Iden�fikácia rizikovej matky a dieťaťa s FASD - fakty spojené s expozíciou alkoholu v ranej
             starostlivos� a ich špecifiká v rómskych komunitách. PhDr. at. Mgr. Oľga Okálová, PhD.
- Príspevky odbornej a vedeckej verejnos� prihlásené ku 14.10.
Prestávka
Prezentácie projektov zameraných na výkon ranej starostlivos� vo vylúčených komunitách
Program rozvoja rómskych komunít s podporou Karpatskej nadácie a Nadácie Ekopolis
Prestávka na obed
Blok odborných prednášok
- Význam činnos� komunitných cen�er v ranej starostlivos� o de� z vylúčených komunít.
             doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD.
- Kvalita�vne zlepšenie sociálno-zdravotnej starostlivos� a rozvoj schopnos� de� 
             v predškolskom veku prostredníctvom pravidelnej práce a vzdelávania ma�ek 
             v marginalizovaných rómskych komunitách. Mgr. Maroš Balog
- Príspevky odbornej a vedeckej verejnos� prihlásené ku 14.10.
Záver konferencie


