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Vážení přátelé, 
 
dovoluji si vás pozvat na mezinárodní konferenci Crossing Boundaries: The multiple roles of 
trainers and teachers in vocational education and training a setkání partnerské sítě TTnet ČR, 
které bude součástí mezinárodní konference. Tématem setkání partnerské sítě TTnet ČR  je měnící 
se role vzdělavatelů v rámci OVP a CŽU.  
 
Konference i setkání jsou určeny vysokoškolským pedagogům - didaktikům a učitelům odborných 
předmětů a odborného výcviku a vzdělavatelům z oblasti profesního vzdělávání. Cílem je poskytnout 
prostor pro dialog mezi těmito profesemi.  
 
Bližší informace o mezinárodní konferenci jsou umístněny na webu: 
http://www.nuov.cz/ttnet/mezinarodni-konference-network-of-trainers-in-europe-14-15 

 
 
PROGRAM  
 
Středa 13. 10. 2010 
 
17:00 – 18:00 registrace účastníků 
18:00 – 21:00 společenské setkání účastníků  
 
Čtvrtek 14. 10. 2010  
 
  8:30 -   9:30 registrace 
  9:30 – 13:00 jednání v jednotlivých sekcích (setkání české sítě TTnet + mezinárodní konference) 
13:00 – 14:00 oběd 
14:00 – 17:30 jednání mezinárodní části konference 
19:00             večeře v pivovaře Kostelec nad Černými lesy 
 
Pátek 15. 10. 2010 
 
9:00 – 13:15 jednání mezinárodní části konference 
13:15 -         oběd 
 
UBYTOVÁNÍ 
 
Ubytování je zajištěno v areálu konferenčního centra, v Penzionu Dům Marie Terezie Kněžny Savojské 
(dvou až třílůžkové pokoje) a na internátě v areálu zámku. Ubytování i strava bude hrazeno z rozpočtu 
TTnetu.  
 
DOPRAVA 
 
Pražská integrovaná doprava: Metro C – Metro Háje – autobusy č. 381 nebo 387, výstupní 
zastávka Kostelec n. Č. lesy, náměstí. V případě Vašeho příjezdu osobním automobilem, je možno 
parkovat za poplatek (cca 30 Kč) v areálu zámku na vyznačeném parkovišti. 
 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI PARTNERSTVÍ TT-NET ČR 
 
Vyplněnou přihlášku, která je přílohou tohoto mailu prosím zašlete co nejdříve, nejpozději však do  
10. 9. 2010 elektronicky na adresu hana.cihakova@nuov.cz. 
 
Srdečně zdraví 

Ing. Hana Čiháková, Ph.D. 
        koordinátor partnerství TTnet ČR 

Národní ústav odborného vzdělávání 
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 

tel: +420 724 652 217 


