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Každým rokem pořádá OMEP světové shromáždění za účasti  delegací z více jak 50 zemí
světa spolu s mezinárodní konferencí, která je vždy pro hostitelskou zemi prestižní odbornou
událostí. Na konferenci dochází k výměně zkušeností renomovaných odborníků z akademické
sféry i praxe, zástupce zde má například i UNICEF.
Pro následující  rok 2018 se Českému výboru OMEP podařilo  stát  se,  poprvé od založení
organizace,  pořadatelskou  zemí.  Právě  v roce  2018  bude  OMEP slavit  70.  výročí  svého
založení.  Při  této  příležitosti  se  bude  v Praze  konat  světové  shromáždění  OMEP
a mezinárodní  konference.  Za  tímto  účelem se  do  České  republiky  sjedou nejen  členové
OMEP  z celého  světa  (předpokládá  se  účast  více  jak  600  lidí).  Předpokládáme  rovněž
vysokou  účast  odborníků  na  předškolní  výchovu  a  vzdělávání  z celé  České  republiky.
Plánovaný termín konference je v týdnu od 25. června 2018.
Tuto  událost  považujeme pro  Český  výbor  OMEP,  ale  i  pro  Českou  republiku  za  velmi
významnou a prestižní, protože věříme, že plánovaná akce přispěje ke zviditelnění systému a
kvality předškolního vzdělávání v České republice v celosvětovém měřítku. 

70. světové shromáždění a mezinárodní konference OMEP

„Současné podmínky předškolního vzdělávání – základ pro
udržitelnou budoucnost“

25. 6. – 26. 6. 2018 světové shromáždění, Praha, hotel Olympik
27.6 – 29. 6. 2018 mezinárodní konference, Praha, hotel Clarion

Konference se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. 
Stanislava Štecha, CSc., rektora Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, 
primátorky hlavního města Prahy Mgr. Adriany Krnáčové, MBA a radní Městské části 
Praha 8 Ing. Anna Kroutil.

Český  výbor  OMEP  zve  všechny  učitele,  ředitele,  pedagogy,  psychology,  speciální
pedagogy a  další  odborníky,  kteří  se zabývají  péčí  o děti  od narození  do 8 let  věku,
akademiky,  výzkumníky,  studenty a politiky,  aby se zapojili  do diskuse o současných
podmínkách  předškolního  vzdělávání  ve  vztahu  k budoucnosti.  Téma  konference



vychází  z myšlenky,  že  podmínky,  v nichž  žijí  děti  v současnosti,  významně  ovlivňují
jejich budoucnost. Životní podmínky dětí na světě, péče o ně, jejich výchova a vzdělávání,
působí nejen na jejich vlastní budoucnost, ale také na budoucnost celé společnosti. Je
tedy důležité, co vše aktuálně děláme pro jejich individuální i společný rozvoj. 

Konference  nabídne  prostor  k výměně  zkušeností  renomovaných  odborníků
z akademické sféry i praxe k danému tématu v zaměření na:
1.  INKLUZIVNÍ PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (všechny formy institucionální péče a vzdělávání, tzn.

mateřské školy, jesle, dětské skupiny, kvalita a dostupnost pro všechny děti)

2. RODINNÁ PODPORA (nukleární rodina, rozšířená rodina, příbuzní, přátelé, všechny rodinné

zdroje pro výchovu, vzdělávání a rozvoj dětí, včetně spolupráce školy a rodiny)

3.  HRA  (podpora učení prostřednictvím hry, hra iniciovaná dítětem, hra iniciovaná dospělým,

volná hra)

4. UMĚNÍ (výtvarné, hudební, drama, literatura rozvíjející tvořivost a estetické vnímání a cítění

dětí)

5.  TECHNOLOGIE  (informační  a  komunikační  technologie,  podpora  tvořivosti,  komunikace,

orientace v současném světě)

6. KULTURNÍ, SOCIÁLNÍ A JAZYKOVÁ DIVERZITA  (způsoby učení a porozumění ostatním a

jejich rozdílným životním podmínkám, sociální (ne)rovnost)

7.  KOMUNITNÍ PODPORA A SPOLUPRÁCE (širší kontext a sociální partneři předškolní péče,

výchovy a vzdělávání)

8. CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (sociální, ekonomický a environmentální pilíř)

Zveme  vás  k aktivní  účasti  a  zapojení  do  odborného  programu
mezinárodní konference.

Tituly  a  anotace  vašich  příspěvků  pro  individuální  prezentace,  v anglickém  jazyce,
posílejte, prostřednictvím registračního formuláře, který naleznete na www.omep.cz.

Pro  více  informací  sledujte  konferenční  webové  stránky,  které
otevřeme 15. října 2017.

Těšíme se na spolupráci s vámi!

                                                                                                                PhDr. Dana Moravcová, Ph.D 

                                                                                                Předsedkyně Českého výboru OMEP

http://www.omep.cz/



