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Головам обласних та Київської
міської державних адміністрацій
Головам обласних, районних,
міських, сільських, селищних рад
Від імені громадської організації «Відкритий світ молоді» дозвольте
засвідчити свою повагу обласним та Київській міській державним адміністраціям і
проінформувати про те, що з 25 по 31 жовтня 2019 року в рамках культурноосвітньої поїздки до Чехії, Словаччини, Німеччини відбудеться семінар «Професійне
самовизначення сучасної молоді як соціокультурний процес» (програма додається).
Метою семінару є розгляд питань професійного самовизначення і соціального
розвитку молоді в умовах соціально-комунікативних трансформацій суспільства;
обмін досвідом між спеціалістами соціальної та психолого-педагогічної сфер.
До участі у поїздці запрошуються представники районних, міських, обласних
державних адміністрацій, департаментів (управлінь) освіти і науки, культури, у
справах сім’ї та молоді, соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, учні, студенти,
викладачі, керівники навчальних закладів.
Просимо проінформувати підпорядковані районні, міські структурні
підрозділи, органи місцевого самоврядування про організацію семінару, а також
розмістити інформацію про захід на підвідомчих сайтах.
Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок
учасників семінару. За більш детальною інформацією та з метою реєстрації
звертатися до організаторів заходу за телефонами: 067-449-13-41, 097-718-17-67,
050-334-40-92, 050-311-32-80.

З повагою
Координатор проекту,
полковник міліції у відставці

Уляна Котлярова

Орієнтовна програма перебування
української делегації у Словаччині / Чехії / Німеччині
Час

Захід
25.10.2019

08.00-08.30
09.00-11.00
11.00-13.00
13.00-16.00
16.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
07.00-09.00
09.00-13.00
13.00-16.00
16.00-18.00
18.00-19.00
19.00-21.00
07.00-08.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
07.00-08.00
08.00-20.00
20.00-21.00
07.00-09.00
09.00-10.00
10.00-18.00
18.00-19.00
19.00-21.00
07.00-08.00
08.00-13.00
13.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
07:00–09:00
09:00–18:00
18:00–19:00

Виїзд з м. Ужгород
Перетин державного кордону
Переїзд до міста Ле́воча (Словаччина)
Зустріч-презентація#Історія невтраченого міста#освіта і культура
Екскурсія «Історична Левоча#музей просто неба»
Екскурсія «Унікальні скарби природи Словаччини#Високі Татри»
Переїзд до Тре́нчинського краю (Словаччина)
Поселення в готелі
Тренінг «Правила життя в Природі»
26.10.2019
Сніданок. Виїзд з готелю
Переїзд до Праги (Чехія). Поселення в готелі
Екскурсія#Вся Прага: лабіринтами Нового і Старого міста#частина І
Тренінг «Ціннісно-смислові аспекти професійного самовизначення»
Вечеря
Празький настрій#вільний час в місті
27.10.2019
Ранок у Празі#місто без людей#мрія фотографа
Сніданок
Тренінг «Вибір професії#Формула вибору»
Екскурсія «Карлові Вари — місто гармонії і щастя»
Екскурсія#Вся Прага: лабіринтами Нового і Старого міста#частина ІІ
Вечеря
Вечірня#чарівність#Праги
28.10.2019
Сніданок. Виїзд до Німеччини
Франконські#мотиви#Баварії
Екскурсія «Ню́рнберґ: місто#що#подобається#всім»
Повернення до Праги
29.10.2019
Сніданок
Тренінг «Міфи#Профорієнтації»
Зустріч-презентація#Південночеський університет#Освіта в Чехії
Екскурсія «Усі дороги ведуть до Чеське Бу́дейовіце»
Екскурсія «Чеські Кру́млов: історія#містика#легенди»
Вечеря
Тренінг «Профорієнтаційна методика СССР»
30.10.2019
Сніданок. Виїзд з готелю
Переїзд до міста Оломоуц (Чехія)
Екскурсія «10 причин приїхати в Оломоуц»
Екскурсія «Злін — імперія взуття і хмарочос Яна Баті»
Вечеря. Поселення в готелі
Тренінг «Цивілізація майбутнього»
31.10.2019
Сніданок. Виїзд з готелю
Переїзд в Україну. Перетин державного кордону
Прибуття до м. Ужгород

