
 
  

 

 

 
 

 
 

 

 

KONTAKT: 

Mgr. Ondřej Šimik, PhD. 
ondrej.simik@osu.cz 

+420 597 092 677 

dr Joanna Skibska 
jskibska@ath.bielsko.pl 

tel.+48 600 260 506 
 

ORGANIZÁTOŘI: 
Ostravská univerzita 
Pedagogická fakulta 
Katedra preprimární a primární 
pedagogiky  
Česká Republika 
 
Akademia  
Techniczno-Humanistyczna 
Wydział Humanistyczno-Społeczny 
Katedra Pedagogiki 
Bielsko-Biała 
 

SPOLUORGANIZÁTOŘI: 
Uniwersytet Śląski  
w Katowicach 
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji  
w Cieszynie 
Instytut Nauk o Edukacji 
Zakład Dydaktyki i Pedagogiki  
Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej 
 
Bond University  
Faculty of Society and Design  
Australia 
 

Lwowski Narodowy Uniwersytet  
im. Iwana Franki we Lwowie 
Wydział Języków Obcych 
Ukraina 
 
Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích  
Pedagogická fakulta 
Katedra pedagogiky a psychologie 
Česká Republika 
 
Univerzita Hradec Králové 
Pedagogická fakulta  
Katedra speciální pedagogiky a 
logopedie 
Česká Republika 
 
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne 
Oddział Terenowy w Bielsku-Białej 
 

 
 

Vážené dámy a pánové, 
 

 srdečně Vás zveme na   
VI.  MEZINÁRODNÍ ODBORNOU 

KONFERENCI  
 

 
z cyklu 

Učitel a žák v pedagogické teorii a praxi –  
kontexty změn 

 
na téma 

Učitel a žák v postmoderně – hodnoty, cíle 
a pedagogické strategie 

 
 

Termín: 27. dubna 2018  

Místo konference: Pedagogická fakulta, Ostravská 

unierzita, Ostrava (CZ) 
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ODBORNÁ RADA KONFERENCE: 
 

VEDOUCÍ KONFERENCE: 
doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D. (Republika Czeska) 
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Gofron (Polska) 
 

VĚDECKÝ VÝBOR: 
 prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs (Polsko) 
 prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska (Polsko) 
 prof. dr hab. Irena Adamek (Polsko) 
 prof. PhDr.  Bronislava Kasáčová, CSc. (Slovensko) 
 prof. dr hab. Liliya Morska (Ukrajina) 
 prof. nadzw. dr hab. Józefa Bałachowicz (Polsko) 
 doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. (Česká republika) 
 prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak (Polsko) 
 prof. nadzw. dr hab.  Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk (Polsko) 
 doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D. (Česká republika) 
 prof. nadzw. dr hab. Eugenia Rostańska (Polsko) 
 prof. nadzw. dr hab. Sławomira Sadowska (Polsko) 
 dr hab. Urszula Szuścik (Polsko) 
 Mgr. Ondřej Šimik, PhD. (Česká republika) 
 Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D. (Česká republika) 
 Mgr. Simona Hendrychová, PhD. (Česká republika) 
 dr Miroslav Procházka, PhD. (Česká republika) 
 dr Wolodymyr Sulym (Ukrajina) 
 dr Beata Webb (Austrálie) 

 

ZÁMĚR KONFERENCE: 

Záměrem konference je diskutovat komplementaritu hodnot, cílů a pedagogických strategií, 

jež reflektujeme v oblasti  výchovy a vzdělávání v kontextu proměnlivosti současného světa 

a perspektiv života současných dětí, žáků a studentů. Předmětem odborného zájmu 

konference je reflektovat rizika proměnlivosti a potřebu hodnotové zakotvenosti  

a zacílenosti edukace, jež by mohly nastínit novou optiku náhledu na efektivitu v praxi 

využívaných či výzkumně reflektovaných výukových a učebních strategií uplatňovaných  

v celé šíři oborově didaktických oblastí. 
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CÍLE  KONFERENCE: 

 

 informovat o procesech vzdělávání dítěte předškolního věku ve vztahu ke 
kurikulárním  cílům, diskutovat nad výsledky zjištěnými výzkumem v 
jednotlivých státech, předkládat návrhy, diskutovat nad možnostmi; 

 nahlédnout v mezioborovém srovnání na význam a formy podpory, kterou žáci a 

studenti potřebují k efektivnímu učení a diskutovat strategie a prostředky, které 

učitel v průběhu výuky využívá; 

 otevřít prostor ke sdílení zkušeností v oblasti uměleckého vzdělávání, přístupu k 

volbě výukových strategií vedoucích k naplňování cílů a hodnot uměleckého 

vzdělávání žáka 21. století; 

 diskutovat cíle a pedagogické strategie v současných edukačních a kurikulárních 
dokumentech; 

 mezinárodní výměna zkušeností v oblasti změn probíhajících v současné 
edukační realitě; 

 definování sociálních očekávání v rámci současného vzdělávacího prostoru a 
edukačních subjektů - učitele a žáka; 

 mezinárodní integrace akademického a jiného prostředí zapojeného do 
interdisciplinárního výzkumu. 

ODBORNÉ SEKCE 

1. Dítě předškolního věku v kontextu vzdělávání na počátku 21. století  
2. Strategie podpory učení žáků na počátku 21. století  
3. Hodnoty, cíle a strategie uměleckého vzdělávání na počátku 21. století  
4. Cíle a strategie v současných kurikulárních dokumentech a edukačních materiálech  
 

PROGRAM KONFERENCE 

 

08.00 - 09.00  registrace účastníků  
09.00 - 09.15  otevření konference  
09.15 - 10.45  jednání v plénu 1. část  
10.45 - 11.15 přestávka na kávu  
11.15 - 12.45  jednání v plénu 2. část  
12.45 - 14.00  oběd  
14.00 - 15.30 jednání v sekcích 1. část  
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15.30 - 16.00 přestávka na kávu  
16.00 - 17.30 jednání v sekcích 2. část  
17.30 - 18.00 zakončení konference + shrnutí jednání v sekcích  
 

MÍSTO KONFERENCE: 

 
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, ul. Mlýnská 5, Ostrava 
 

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ 

Hotel Maria*** http://www.hotel-maria.cz/ 

Mercure Hotel Ostrava ****  http://www.mercureostrava.cz/ 

Hotel Brioni**** http://www.hotelbrioni.cz/cs/ 

Hotel Trio http://www.hotel-trio.cz/cs-cz 

 

PŘIHLÁŠENÍ A KONFERENČNÍ POPLATEK: 

Podmí nkou u c asti na konferenci je zasla ní  elektronické přihlášky na konferenci a 
zaplacení konferenčního poplatku.  

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE nejpozde ji do 28. února 2018 vypne ní m a odesla ní m 
elektronicke ho formula r e na ní z e uvedene m odkaze:  

 

                                                               ODKAZ PRO PR IHA S ENI  

 

KONFERENČNÍ POPLATEK ve vy s i 2 000 Kč (zahrnuje u c ast na konferenci, konferenc ní   
materia ly, obc erstvení  v pru be hu konference, obe d, publikova ní  pr í spe vku po zí ska ní  
pozitivní  recenze v konferenc ní m sborní ku /vybrany ch pr í spe vku  v kolektivní  monografii) 
je nutno zapatit do 10. břena 2018 na u c et: 

číslo účtu: 931761/0710 (Česká národní banka Ostrava) 

název účtu adresáta: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, Ostrava 1, PSČ 701 03 

variabilní symbol: 454212 
IBAN: CZ 650710 00000000 0093 1761 
SWIFT (BIC): CNBACZPP 
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte „Konference 27.4.2018” a vaše jméno a 
příjmení 
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PUBLIKOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ: 

 

 texty pr í spe vku  v jazyce c eske m, polske m nebo anglicke m budou pr ijí ma ny do 30. 

května 2018  

 podmí nkou publikova ní  pr í spe vku je zí ska ní  pozitivní  recenze 

 text pr í spe vku je nutno zpracovat dle s ablony (viz S ABLONA) 

 pr í spe vky zasí lat elektronicky na adresu: ondrej.simik@osu.cz 

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY 

 

28. u nora 2018 – elektronicke  pr ihla s ení  na konferenci 
10. br ezna 2018 – zapalcení  konferenc ní ho poplatku 
30. kve tna 2018 – zasla ní  pr í spe vku   

 

 
ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE: 

vedoucí: Mgr. et MgA. Žaneta Šimlová, Ph.D. (Česká republika), dr Joanna Skibska (Polsko) 
Mgr. Jan Karaffa, Ph.D. (Česká republika) 

PhDr. Bc. Karin Fodorová, Ph.D. (Česká republika) 
 

sekretariát konference: 
Bc. Šárka Ramíková (Česká republika) 

 

 

www. konferencja.kontekstypedagogiczne.pl 
 

mailto:jskibska@ath.bielsko.pl
http://www.ptp-pl.org/index.p
https://drive.google.com/drive/folders/1yxrg1mfW_Ncpwf9_XPWIPG0iSSZk_el_
http://konferencja.kontekstypedagogiczne.pl/

