ZPRÁVY

2019

Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci
ICOLLE
.– . .
Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na . ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE
.
Hlavním tématem konference je
„Udržitelnost ve vzdělávání – minulost, současnost a budoucnost“
Cílem mezinárodní vědecké konference je zhodnotit aktuální trendy
v rámci udržitelnosti ve vzdělávání v souvislosti s celoživotním vzděláváním
z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad
možnostmi jejich dalšího rozvoje.
Uvítáme příspěvky s teoretickým, empirickým, metodologickým či praktickým zaměřením k danému tématu, obdobně jako výstupy z právě probíhajících či již ukončených studentských výzkumů a projektů (diplomové či
disertační práce).
Konference je určena všem, kteří se při své odborné činnosti zabývají
problematikou spojenou se vzděláváním nebo školstvím a zajímá je výše uvedené téma – vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům,
poradenským pracovníkům, magisterským nebo doktorským studentům,
pracovníkům v oblasti dalšího profesního a zájmového vzdělávání včetně širší
odborné veřejnosti.
Výstupem konference bude recenzovaný sborník příspěvků. Účastníci konference mají dále možnost nabídnout rozšířený příspěvek k publikování do
recenzovaného časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání.
Další informace o konferenci a registrační formulář jsou dostupné na
stránkách konference
www.icolleconference.cz
Na Vaši účast se těší
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
ředitel VÚ ICV MENDELU

ZPRÁVY
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Invitation on International Scientiﬁc Conference
ICOLLE
th –
th September
Institute of Lifelong Learning, Mendel University in Brno
Dear colleagues,
it is our pleasure to invite you to the International Scientiﬁc Conference
ICOLLE
. The Main Conference Theme is
„Sustainability in Education – Past, Present and Future“
The aim of the th International Scientiﬁc Conference of Lifelong Learning ICOLLE
– Sustainability in Education. Past, Present and Future
– is to review current trends in the sustainability in education with regard
to lifelong learning from the point of view of both empirical research and
practical experience and discuss possibilities of their further development.
We welcome contributions of theoretical, empirical, methodological or
practical nature dealing with the given topic as well as outcomes of the
ongoing or already ﬁnished student research or projects (diploma or dissertation theses). The conference aims at all those who deal with the issues
connected to education in their professional activities and who are interested
in the chosen topic – university staﬀ, scientiﬁc workers, teachers, counsellors,
master’s or doctoral programme students, professionals in the ﬁeld of further
and non-formal education including the general professional public.
Reviewed proceedings with the contributions will be the output of the
conference. Further, the participants have the opportunity to oﬀer their
expanded papers for publication in the reviewed scientiﬁc Journal of Lifelong
Learning.
More information about the conference and the registration form are
available on the conference website
www.icolleconference.cz/en
We are looking forward to your participation
Assist. Prof. Petr Adamec, PhD.
Director ILL MENDELU

