
 
 

 

 

 

Institut celoživotního vzdělávání 

Mendelovy univerzity v Brně 
 

 

si Vás dovoluje pozvat na 2. ročník mezinárodní vědecké 

konference celoživotního vzdělávání 

 

 

 ICOLLE 2010 
 

konané ve dnech 

 

14.–15. září 2010 
 

v Kongresovém centru Mendelovy univerzity v Brně 

Křtiny 
 

 

 

 

 



Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na dvoudenní mezinárodní vědeckou konferenci 

celoživotního vzdělávání ICOLLE 2010, která se bude konat ve dnech 14.–15. září 

2010 v Kongresovém centru Mendelovy univerzity v Brně ve Křtinách. 

Cílem 2. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2010 je zhodnocení 

současných trendů celoživotního vzdělávání a transfer zkušeností. Na konferenci 

budou diskutována témata z oblastí dalšího odborného vzdělávání, vzdělávání 

pedagogických pracovníků a vzdělávání seniorů.  

Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, 

učitelům střední škol, ale i doktorandům a širší odborné veřejnosti zabývající se 

předmětnou problematikou. Jednacími jazyky konference budou čeština, slovenština 

a angličtina. 

Výstupem konference bude recenzovaný sborník příspěvků. 

 

Předsedkyně vědeckého výboru 

 

prof. PhDr. Gabriela Porubská, CSc. 

děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre 

 

Rámcový program konference 

 

Úterý, 14. září 2010 

08:30–10:30  Registrace účastníků 
10:30–11:00  Zahájení konference 
11:00–13:00  Plenární zasedání 
13:00–14:00  Oběd 
14:00–17:00  Jednání v sekcích 
19:00–00:00  Společenský večer

Středa, 15. září 2010 

09:00–11:00  Jednání v sekcích 

11:00–12:00  Plenární zasedání 

12:00–12:30 Závěr konference 

 

Plánované sekce 

 

Sekce 1: Další odborné vzdělávání 
Garant: Ing. Kamil Nechuta 
 
Sekce 2: Vzdělávání pedagogických pracovníků 
Garant: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.  
 
Sekce 3: Vzdělávání seniorů 
Garant: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. 
 



Konferenční poplatek 

 

Konferenční poplatek byl stanoven ve výši 2 200 Kč. Při závazném přihlášení na 

konferenci do termínu 31. května 2010 bude účastníkům poskytnuta sleva.  

Konferenční poplatek zahrnuje organizační náklady, náklady na vydání sborníku, 

občerstvení a stravování, doprovodný program konference. Cena ubytování není 

v poplatku zahrnuta. 

 

Důležité termíny 

 

Přihlášení (s aktivní účastí): 31. květen 2010  

Vložení abstraktu:  30. duben 2010 

Vložení souboru s příspěvkem:  31. květen 2010 

 

Registrace a další informace o konferenci 

 

Přihlášení na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2010 je možné provést 

prostřednictvím závazného registračního formuláře, který je k dispozici na internetové 

adrese: http://www.icolle.cz.  

Na webových stránkách konference jsou dále zveřejněny všechny důležité informace 

(např. pokyny k psaní příspěvku, informace o výši a způsobu placení konferenčního 

poplatku, důležité termíny, dopravní spojení, seznam účastníků aj.). 

Na Vaši účast se těší 

 

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. 

ředitel Institutu celoživotního vzdělávání  

Mendelovy univerzity v Brně

Ing. Lenka Danielová,  Ph.D. 

předsedkyně organizačního výboru 

 

Kontaktní údaje 

 

Ing. Lenka Danielová, Ph.D. 

Institut celoživotního vzdělávání 

Mendelova univerzita v Brně 

Zemědělská 5, 613 00 Brno 

telefon:  (+420) 545 135 201 

e-mail: lenka.danielova@mendelu.cz 

http://www.icolle.cz 


