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Autoři jsou srdečně zváni k přeložení příspěvků do listopadového čísla
ročník 9 / číslo 2 / listopad 2021
Vážené autorky a vážení autoři,
pro podzimní číslo časopisu Sociální pedagogika bychom Vás rádi oslovili s nabídkou
publikování v čísle, jehož téma zní: Reflexe aktuálních sociálně edukačních aspektů v domácí
nebo v zahraniční vzdělávací politice. Sociálně edukační aspekty chápeme z hlediska
axiologického, což znamená, že si přejeme ukotvit výzvu do problematiky sociální
spravedlnosti, rovného přístupu ke vzdělávání nebo prosociálně orientovaného předávání
socializačních vzorců ve výchově. Do tématu výzvy spadá i možnost vytvořit kritickou analýzu
k současnému pojetí vzdělávací politiky. Jednotlivé texty lze koncipovat jako teoretické i jako
výzkumné studie. Pro jasnější představu si dovolujeme předložit následující nabídku témat,
souvisejících s výzvou:
-

realizace sociální inkluze na úrovni vzdělávací politiky, případně na úrovni konkrétní
školy,
spolupráce školy s mimoškolskými institucemi,
(kritická) polemika o inkluzivním a selektivním vzdělávacím systému,
socializační funkce současné školy, příklady z edukační praxe,
zhodnocení implementace různých opatření k dosažení rovného přístupu ke vzdělávání,
reakce školy na aktuální globální problémy lidstva,
vize vzdělávací soustavy v současném světě.
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