Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.
a
Katedra andragogika a personálního řízení FF UK v Praze
si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědecké sympozium

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA:
VAZBY A PŘESAHY

které se bude konat

3. února 2012 v Praze

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás pozvali na mezinárodní vědecké sympozium, které
spolupořádají AIVD ČR a KAPŘ FF UK v Praze. Cílem setkání bude zmapovat a
prodiskutovat problematické otázky realizace konceptu celoživotního učení v kontextu
aktuálních trendů sociální a vzdělávací politiky.
V moderní éře můžeme sledovat dlouhou řadu vzdělávacích snah a praktických
efektů, které mají vliv na schopnost lidí spoluformovat jak jejich sociální role, tak
podobu prostředí jejich životů. Soudobý směr transformace sociální politiky počítá
s aktivizací jednotlivců a komunit a jejich začleňováním do středu sociálního života
právě prostřednictvím učení. Dokonce můžeme hovořit o celoživotním vzdělávání a
učení jako náhradě některých forem „tradičního“ sociálního státu. V této souvislosti
není možné pomíjet sepětí vzdělávání a sociální kontroly či ekonomizaci vzdělávání a
učení (koncepty sociálního kapitálu, klíčových kompetencí apod.). Sociální a vzdělávací
politika sice procházejí procesy evropeizace a globalizace, přesto mezi jejich
jednotlivými pojetími nacházíme významné rozdíly. Ty nás odkazují nejenom ke
komparativnímu přístupu, ale také k otázce vlivu sociální politiky na možnosti rozvoje
vzdělávání a učení. Mimo rovinu států a mezinárodních organizací se diskuse musí
odehrávat rovněž s ohledem na úroveň vzdělávacích systémů a jejich složek, podniků,
nevládních organizací, a v neposlední řadě samotných aktérů vzdělávání a učení se.
Konference je určena odborníkům z řad vysokých škol, vědeckým pracovníkům,
doktorandům a profesionálům z řad odborné veřejnosti. Jednacím jazykem sympozia
bude čeština a slovenština a jejím výstupem kolektivní monografie.

Srdečně zvou odborní garanti sympozia
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ORGANIZAČNÍ POKYNY
Termín konání:
Pátek 3. února 2012
10:30 hod. – cca 17:00 hod.
Místo konání:
Hotel 1. Republic
V Tůních 1625/8
120 00 Praha 2
Prezentace přihlášených příspěvků:
Předpokládaná délka prezentace je 20 minut. Přijaté příspěvky budou publikovány
v kolektivní monografii, kterou všichni přihlášení účastníci obdrží při prezenci.
Důležité termíny:
 10. října 2011: termín přihlášení s příspěvkem (zaslání názvu a abstraktu) na
e-mail michal.serak@ff.cuni.cz;
 20. ledna 2012: termín přihlášení bez příspěvku přes web www.aivd.cz/akce;
 12. prosince 2011: termín zaslání plného textu příspěvku ve formátu dle
šablony na e-mail michal.serak@ff.cuni.cz.
Ubytování a stravování:
Ubytování si účastníci sympozia zajišťují sami. Nabízíme možnost ubytování za
zvýhodněné ceny přímo v místě konání – viz www.firstrepublic.cz. Při rezervaci si
vyžádejte zvláštní ceník pro AIVD ČR.
V průběhu sympozia bude poskytnuto drobné občerstvení, vč. oběda.
Účastnický poplatek:
Nebude vybírán.
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