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9. februára 2017 na Katolíckej Univerzite                              

v Ružomberku 

 

 



Vážené kolegyne a kolegovia, 

 

 máme pred sebou opäť vedecké kolokvium Sociálno-pedagogické dialógy III. Jeho témou 

je Adolescencia a mladá dospelosť– vývinové obdobie versus sociálny konštrukt. 

 Cieľom kolokvia je jednak otvoriť, pomenovať a reflektovať kontexty dospievania detí 

a mladých ľudí v dnešnom svete, jednak hľadať možnosti pedagogického ovplyvňovania 

niektorých súčasných negatívnych trendov a dôsledkov.  

 Náš zámer pozvať pomerne úzky okruh ľudí, ktorí sa témou zaoberajú a chcú sa v rámci ko-

lokvia o svoje názory podeliť, sa nemení. Rámcová predstava je, že každý z tých, ktorí prijmú 

naše pozvanie, si pripraví vopred tézy, do 1. februára 2017 nám ich zašle, a že všetky tézy budú 

mať účastníci kolokvia vopred  k dispozícii. V prvej fáze kolokvia bude mať každý z účastníkov 

možnosť v cca 10 minútovom vstupe predstaviť a okomentovať svoje tézy. Keďže nami prefe-

rovanou formou je kolokvium, gro nášho stretnutia by mali tvoriť moderované diskusie na 

ponúknuté témy. 

 Oslovujeme Vás ako odborníkov, ktorí by mohli byť v rámci témy prínosom, privítali by 

sme, ak by ste prijali pozvanie a kolokvia sa aktívne zúčastnili.  Prosíme o potvrdenie/ nepotvr-

denie Vašej účasti a tému vstupu na e-mail: gabriela.sivakova@ku.sk do 10. januára 2017. 

Zaslanie téz očakávame do 1. februára 2017, kompletný príspevok do 28. februára 2017. 

 Sme presvedčení o tom, že sociálne kontexty súčasného dospievanie a mladej dospelosti sú 

vážnou témou, ktorá má rad hodnotových konzekvencií i rôznorodých aspektov a mala by ich 

reflektovať aj súčasná pedagogika. Je celý rad otázok, ktoré v nás téma vyvoláva. Napr.:  

- Čo je to skutočne podstatné, v čom sa líši rámec i obsah dnešného dospievanie a mladej 

dospelosti od nedávnej minulosti? 

- V akej miere je osamostatňovanie sa a prijímanie zodpovednosti za seba a za iných 

ašpiráciou dnešných mladých ľudí?  

- Ako vnímajú mladí ľudia seba? Aký obraz im o nich ponúkajú mainstreamové médiá? Ako 

ich vnímame my?  

- Aký je ich hodnotový svet? Do akej miery je v súlade s naším? Ako riešime nesúlad? 

- Nerezignovali sme na výchovu adolescentov a mladých dospelých? 

- V čom sa líši dospievanie a mladá dospelosť v náhradnej výchove a v bežných rodinách? 

 

 Po kolokviu budú môcť účastníci využiť podnety zo spoločného stretnutia a zapracovať ich 

do ucelených príspevkov, ktoré po recenznom posúdení vyjdú v štandardnej papierovej podobe. 

Pod-mienkou publikovania príspevku je účasť na kolokviu.  

                
Vedecký výbor:                Organizačný výbor: 
prof. ThDr. et PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.             PhDr. et PaedDr. Dušan Galbavý, PhD. 

doc. PhDr. et PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.              PaedDr. Gabriela Siváková, PhD. 

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.                PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD. 

doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.               Mgr. Ľubica Ďurajdová 

PhDr. et PaedDr. Dušan Galbavý, PhD.               Viera Kleinová 

 

Miesto a deň konania: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 1. poschodie 

(zasadačka dekanátu), 9. februára 2017 

Otvorenie konferencie:   o 9,00 hod.                  Ukončenie konferencie:   cca 16,00 hod. 

Rokovacie jazyky: slovenský, český, poľský, anglický 

 

Vložné: 20 EUR bezhotovostnou platbou 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305  

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

IČO: 37801279       

IČ DPH: SK2021512427 

Variabilný symbol: 032017  
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