Pozvánka
na vedecké kolokvium

Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od konca
2. svetovej vojny po obdobie normalizácie
ktoré je súčasťou riešenia projektu
VEGA č. 1/0038/17 Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku
v rokoch 1945 až 1989
Čas konania: 22. 9. 2017 (piatok) o 9.00 hod.
Miesto konania: zasadačka dekana PdF TU v Trnave, Priemyselná 4, 2. posch.
Ciele kolokvia:
1. Špecifikácia dvoch časových etáp, ktoré budeme v rámci projektu reflektovať samostatne
na dvoch vedeckých kolokviách – navrhujem nasledovné dve etapy: a) obdobie rokov 1945 –
1968 (profilovanie socializmu v ČSR a jeho prvej fázy) a b) obdobie rokov 1969 – 1989 (proces
normalizácie a druhá fáza socializmu). Projekt nadväzuje na predchádzajúci projekt VEGA, ktorý
bol zameraný na skúmanie pedagogického myslenia, školstva a vzdelávania na Slovensku
v rokoch 1918-1945.
2. Reflexia pedagogického myslenia, školstva a vzdelávania na Slovensku v prvej etape (1945 –
1968). V zložitom období po ukončení 2. svetovej vojny sa profilovalo smerovanie k socializmu
s jeho doktrínou, ktorý bol definitívne nastolený komunistickým pučom v r. 1948. Prijatá
ideológia ovplyvňovala dianie v celej spoločnosti a veľmi rýchlo tiež oblasť vedy, školstva
a vzdelávania, v ktorej protagonisti videli možnosť diseminácie prijatej doktríny. V 50-tych
rokoch môžeme hovoriť o najťažšej etape prvej fázy obdobia socializmu v Československu, ktorá
koncom 60-tych rokov vstúpila do fázy uvoľnenia, známej ako Pražská jar. Cieľom kolokvia je
analyzovať a kriticky prehodnotiť pedagogické myslenie v jeho širokom rámci (školskú politiku,
systém výchovy a vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania, pedagogickú teóriu, recepciu
svetovej a európskej pedagogiky, pedagogické časopisy, prácu s deťmi a mládežou v čase mimo
vyučovania a pod.). Dôvodom je, že doteraz nemáme preskúmanú túto oblasť slovenských dejín
20. storočia. Príspevky budú mať historicko-pedagogický charakter, vychádzajúc zo štúdia
prameňov a archívnych bádaní. Z kolokvia bude publikovaný zborník s názvom Pedagogické
myslenie a školstvo na Slovensku od konca 2. svetovej vojny po obdobie normalizácie.
3. Špecifikácia a profilácia štruktúry kolektívnej monografie s názvom Pedagogické myslenie,
školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 a určenie rámcového časového
harmonogramu prác na monografii.
Prihlášku treba zaslať do 30. júna 2017 na mail: bkudlac@gmail.com. Podrobná pozvánka s programom
kolokvia a pokynmi pre písanie príspevku vám bude zaslaná v priebehu augusta. S prianím inšpirácií
a tvorivých nápadov,

prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
vedúca projektu

Prihláška na kolokvium
(poslať elektronicky na bkudlac@gmail.com)
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