Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta v spolupráci
s Central European Philosophy of Education Society organizujú

medzinárodné sympózium

Kontinentálna pedagogika – jej problémy a výzvy
v historickej a filozofickej optike
v dňoch 17. až 18. októbra 2016 v Smolenickom zámku

Zameranie konferencie:
Cieľom konferencie je reflexia súčasnej kontinentálnej pedagogiky (najmä v krajinách strednej, južnej
a juhovýchodnej Európy) v historickom a filozofickom pohľade. Kontinentálna pedagogika sa
v súčasnosti dostáva do kontaktu s anglosaskou pedagogikou, ktorá je vystavaná na odlišných
princípoch a tradíciách. To spôsobuje „prelínanie sa dvoch svetov“, ktoré však nie sú vždy kompatibilné
a otvárajú viaceré otázky: napr. problém pedagogiky ako vedeckej disciplíny, problém pedagogickej
terminológie, problém obsahovej štruktúry a zamerania študijných programov v oblasti vied
o výchove, problém prípravy pedagógov a pod. Toto „stretávanie sa“ dvoch pedagogických tradícií však
môže viesť k jasnejšiemu vymedzeniu identity súčasnej kontinentálnej pedagogiky.
Počiatky kontinentálnej pedagogiky ako vedeckej disciplíny sú spojené s obdobím osvietenstva. Jej
etablovanie ako vedeckej a pedagogickej disciplíny prebiehalo v jednotlivých európskych krajinách
originálnym spôsobom. Aj napriek špecifickému vývoju, ktorý prebiehal v súvzťažnosti s utváraním
národnej identity jednotlivých štátov v priebehu 19. a začiatku 20. storočia, najmä v priestore bývalej
Rakúsko-Uhorskej monarchie, možno badať viaceré podstatné spoločné prvky: výrazný vplyv nemeckej
pedagogickej tradície, etablovanie podobných modelov univerzitného vzdelávania učiteľov
a vychovávateľov, vytváranie podobného typu akademických a vedeckých inštitúcií a mnohé ďalšie
identické prvky (viď napr. konferencia v Maribore 2012, v Prahe 2012 a v Liberci 2013). Nastupujúci
fašizmus a nacionalizmus v Európe spôsobil, že výchova a vzdelávanie sa dostali do ideologického
područia (napr. Belehrad 2014,Liberec 2015). V druhej polovici 20. storočia bola Európa rozdelená
Berlínskym múrom striktne na dve časti nielen teritoriálne, ale aj mentálne. Komunikácia filozofov
a pedagógov bola zmrazená niekoľko desaťročí. V západnej časti Európy sa presadilo postmoderné
myslenie, ktoré sa v 90. rokoch rozšírilo aj do východnej časti a pedagogika začala strácať svoje
filozofické ukotvenie (napr. Trnava 2010 a 2013, Lodz 2014). Zdá sa však, že pedagogika v krajinách

strednej, južnej a juhovýchodnej Európy má stále spoločné východiská a dosť veľa príbuzných znakov.
Ukazuje sa tiež, že vznikajú problémy podobného charakteru (napr. Maribor 2010, 2015).
Rokovanie konferencie bude prebiehať v dvoch líniách:
1) kontinentálna pedagogika v historickej optike,
2) kontinentálna pedagogika vo filozofickej optike.
ad1) Čo sa týka historickej línie, odporúčame participantom, aby sa pokúsili o náčrt kľúčových
historických momentov vo vývoji pedagogiky ako vedeckej a akademickej disciplíny v konkrétnej
krajine a v druhej časti príspevku aby identifikovali jej súčasné problémy v danej krajine.
ad2) Čo sa týka filozofickej línie, odporúčame participantom, aby sa pokúsili o reflexiu a identifikáciu
kľúčových filozofických východísk pri utváraní podoby pedagogiky v jednotlivých krajinách a v druhej
časti príspevku identifikovali a pomenovali jej súčasné propozície, rozpory a výzvy.

Prezentácia publikácie: B. Kudláčová a kol.: Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku
v rokoch 1918 – 1945. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis / VEDA, 2016.
Termíny:
- do 1. júla participanti potvrdia svoju účasť a názov príspevku,
- do 1. septembra participanti pošlú abstrakt (tézy) príspevku v anglickom jazyku (rozsah od
2000 do 3000 znakov, autori sú zodpovední za jazykovú korektnosť),
- do 1. októbra bude skompletizovaný zborník abstraktov a v elektronickej podobe zaslaný
všetkým účastníkom konferencie,
- pokyny pre publikovanie finálnych príspevkov (v angličtine, nemčine, slovenčine a češtine)
budú oznámené na konci druhého rokovacieho dňa.
Rokovací jazyk:
Prezentácie PPT v anglickom jazyku, ústne prezentácie v rodnom jazyku alebo podľa výberu.
Organizačný výbor:
dr. Naďa Bizová
Dr. Janette Gubricová
dr. Iva Šuhajdová
dr. Marek Wiesenganger
Mgr. Terézia Kaššovicová
Kontakt:
prof. Blanka Kudláčová: blanka.kudlacova@truni.sk (bkudlac@gmail.com)
doc. Andrej Rajský: andrej.rajsky@truni.sk (arajsky@gmail.com)

