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MEZINÁRODNÍ VÝROČNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE 2022

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ V ROZPOLCENÉ DOBĚ: BUDOVÁNÍ VAZEB SKRZE HODNOTY
CITIZENSHIP EDUCATION IN DIVIDED TIMES: BUILDING CONNECTIONS THROUGH VALUES
ODKAZ NA UDÁLOST

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ.

O UDÁLOSTI

Mezinárodní konference a Mezinárodní studentská konference se shodným názvem Občanská
výchova v rozpolcené době: Budování vazeb skrze hodnoty jsou pořádány prestižní sítí vědecké
spolupráce Jean Monnet Network Citizenship Education in the Context Of European Values:
Educational Aspects Network (CitEdEV) ve spolupráci s Children's Identity and Citizenship European
Association (CiCea) a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.
Konference se budou konat na Univerzitě Karlově v Praze od středy 25. do soboty 28. května 2022.
Program bude rozdělen následovně:

ČASOVÝ RÁMEC

25.-26. Května Mezinárodní studentská konference určena pro studenty doktorského studia (Ph.D.)
26.-28. Května Mezinárodní vědecká konference otevřená odborné veřejnosti

O POŘADATELÍCH

CitEdEV je platformou pro sdílení znalostí a spolupráci odborníků v oblasti občanské výchovy, výchovy
k hodnotám a v oblasti výchovy k občanství, spolufinancovanou EU a Pedagogickou fakultou UK.
Evropská asociace pro dětskou identitu a občanství (CiCea) představuje jednu z předních organizací
podporujících výuku a výzkum výchovy k občanství v Evropě i ve světě.
Pedagogická fakulta UK se řadí mezi největší a nejprestižnější pedagogické fakulty v České Republice.
Dle výsledků šetření Akreditační komise vyplývá, že Pedagogická fakulta zaujímá přední místo
zejména v oblasti vědecké činnosti, publikačních a edičních aktivit, habilitačních a profesorských
jmenovacích práv i práv realizace přípravy učitelů pro gymnázia.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Konference je podporována časopisem Citizenship Teaching & Learning. Nejlepší příspěvky budou
postoupeny časopisu ke zvážení jejich publikace. Náš záměr je uspořádat mezinárodní konferenci, na
níž budou prezentovány poznatky a pohledy z celého světa, s akcentem na evropský prostor. Rovněž
plánujeme vydat Sborník abstraktů Mezinárodní vědecké konference CitEdEV Network 2022.

CÍLOVÁ SKUPINA

Vítáni jsou jednotlivci i skupiny (akademické asociace, profesní organizace, charitativní organizace,
nevládní organizace, atd.), kteří se chtějí zúčastnit naší vědecké konference a zároveň reprezentují
širokou škálu angažovanosti v oblasti aktivismu, občanské angažovanosti a vzdělávání mládeže.

www.citedev.eu
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Hlavní téma konference bude věnováno problematice výchovy k občanství a hodnotám v rozpolcené
době z pohledu budování vazeb prostřednictvím hodnot. Tímto způsobem je uvedená problematika
akcentována zejména v kontextu souvislostí a dopadů pandemie onemocnění COVID-19 v posledních
dvou letech. Identifikace pozitivních mechanismů podporujících soudržnost je často vnímána jako
priorita v kontextech politické polarizace a sociálních nerovností. Aktivní občanská společnost
je považována za předpoklad budování udržitelných komunit a uznání významu hodnot pomáhající
tyto vazby prohlubovat. Výchova k občanství poskytuje praktické příležitosti zejména pro zkoumání
jednotlivých identit a jejich vzájemných konfliktů.
Vítány jsou rovněž příspěvky zabývající se souvisejícími tématy, jako například:
•
•

Jak a jakými způsoby může výchova k občanství podněcovat angažovanost mladých lidí
na životě jejich komunit v dnešní rozpolcené době.
Jak pedagogové a ostatní zúčastněné strany vnímají a využívají občanskou výchovu pro
budování vazeb prostřednictvím hodnot, identit mládeže a forem aktivního občanství.

Vítány jsou také příspěvky zaměřené na jakékoli aspekty výchovy k občanství a hodnot z celého světa,
které zkoumají tvorbu učebních osnov, pedagogiku či psychologii identity mládeže, občanskou
výchovu a vzdělávání, lidská práva nebo dějepisné vzdělávání.
HOST

Váženým odborným hostem a jedním z hlavních řečníků konference je Michaela Šojdrová,
poslankyně Evropského Parlamentu a místopředsedkyně jeho Výboru pro kulturu a vzdělávání.

ODBORNÝ GARANT

Odborným a vědeckým garantem konference je Hlavní Akademická koordinátorka platformy CitEdEV
Network a náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy, prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

VĚDECKÁ KOMISE

Dalšími členy vědecké komise Mezinárodní vědecké konference jsou přední odborníci v dané oblasti:
Andrew Mycock (CiCea President, UK)
Marta Fülöp (HU)
Beata Krzywosz-Rynkiewicz (PL)
Monica Oprescu (RO)
Julia Athena Spinthourakis (GR)

ORGANIZAČNÍ TÝM

Jana Stará (CZ)
Chris Gifford (UK)
Vanja Lozic (SE)
Hugo Verkest (BE)

Organizační tým je veden CitEdEV Network Managerem Stanem Bohačíkem Bittnerem,
bývalým víceprezidentem International Project Management Association (IPMA) v České Republice.
Dalšími členy organizačního týmu Mezinárodní vědecké konference jsou:
Stanislav Janeček (CZ)
Sofia Aliaga Bonilla (PE/CZ)
Martin Palkovský (CZ)

www.citedev.eu

Marek Hamšík (CZ)
Barbora Urbančíková (CZ)
Jana Šedá (CZ)

