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Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, ve spolupráci s partnerskou organizací Children’s
Identity & Citizenship European Association (CiCea) implementuje prestižní mezinárodní
projekt zaměřený na výchovu k občanství a hodnotám, Erasmus+Jean Monnet Network,
s názvem Citizenship Education in the Context of European Values.
V rámci tohoto projektu se uskutečnila ve dnech 21. - 22. října mezinárodní on-line konference
CTM Autumn 2021 s podtitulem "YOUTH AND CITIZENSHIP: BUILDING EUROPEAN VALUES
IN THE TIME OF COVID-19". Na konferenci vystoupil vedoucí katedry občanské výchovy
a filozofie, PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. s velmi úspěšnou přednáškou na téma “Social Cohesion
and Populism: Selected Topics in Civics for the 21st Century”.
Další součástí byl mj. diskusní panel tematicky zaměřený na různé aspekty výchovy
k občanství za současné situace způsobené pandemií onemocnění COVID-19, moderovaný
Dr. Andrew Mycockem, (UK) předním odborníkem na politické aspekty občanské
společnosti a prezidentem mezinárodní asociace CiCea. Panelisty byli Prof. Bryony Hoskins
(UK), University of Roehampton, Council of Europe a UNESCO, Dr. Dan Moxon (UK), ředitel
organizace People, dialogue & change a Sandra Rizzo (UK), manažerka projektu Growing Up
under Covid-19.
Veřejné části konference se prostřednictvím streamovaného kanálu zúčastnilo kolem 70-ti
odborníků různých profesních zaměření a profilací i odborná veřejnost. Dotazy bylo možné
pokládat v reálném čase prostřednictvím sli.do. Podle množství položených dotazů a zpětné
vazby účastníků byla konference velmi úspěšná.
Velké poděkování patří nejen celému projektovému týmu v čele s manažerem Networku
CitEdEV, ale také týmu Střediska informačních technologií Pedagogické fakulty UK, který
zajistil technickou stránku konference na profesionální úrovni.
Network CitEdEV si klade za cíl podpořit a napomáhat profesnímu rozvoji doktorandů
a ECR/ECA. Za zmínku stojí rovněž další akce Networku CitEdEV jejíž konání bylo v rámci
konference oznámeno: mezinárodního doktorandského tréninkového programu
DTP Autumn 2021, který se uskuteční ve dnech 2. - 3. prosince 2021.

www.citedev.eu
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O projektu:

Do projektu je zapojeno 27 zahraničních univerzit z 19 zemí a působí v něm 78 vědeckých
pracovníků různých specializací, od zkušených akademiků až po Ph.D. studenty.
Univerzita Karlova je v pozici koordinátora celé mezinárodní expertní sítě.
Network má ambici stát se platformou pro sdílení znalostí a spolupráci expertů v oblasti
výchovy k občanství a hodnotám, do které chce přinést aktuální prvky a trendy.
Výstupy projektu mají přispět ke zvýšení kvality a inovacím výuky v této oblasti.
Projekt byl připraven na katedře preprimární a primární pedagogiky, pod vedením její vedoucí
a externího projektového manažera, spolufinancován je Evropskou komisí – European
Education and Culture Executive Agency – v rámci programu Jean Monnet.

www.citedev.eu

