5. ročník konference Stárnutí
11. - 12. 2. 2021
http://www.konferencestarnuti.cz/
K aktivní i pasivní účasti jsou vítáni všichni zájemci, odborníci z řad výzkumných či akademických
pracovníků a praxe, lektoři celoživotního vzdělávání, studenti i další odborná a laická veřejnost.

Cílem konference je účastníkům poskytnout
o
o
o
o

přehled o aktuálních tématech souvisejícími se specifiky vzdělávání starších osob;
užitečné, do praxe vzdělávání a aktivizace seniorů přímo přenositelné poznatky;
navázání kontaktů a spolupráce, možnost budování mezioborových týmů;
přehled o činnosti českých i slovenských vědců v dané problematice.

Tematické celky programu

Relevantní obory a specializace

o Aktuální témata gerontologie;
o Adaptace na kariérní změnu v pozdní dospělosti a

o Pedagogika se zaměřením na

na prahu sénia;
o Specifika vzdělávání starších osob;
o Volnočasové vzdělávání a aktivizace seniorů;
o Vzdělávání starších pečujících v kontextu
Alzheimerovy nemoci a jiných neurodegenerativních
onemocnění.

o
o
o
o
o
o

geragogiku
Společenské vědy
Humanitní vědy a umění
Přírodní vědy
Lékařské a zdravotnické vědy
Inženýrství a technologie
Ekonomie, právo

Pro autory: přihlášení recenzovaného sborníku příspěvků do databáze Web of Science Conference
Proceedings Citation Index. Předchozí 4 sborníky Stárnutí byly na CPCI indexovány.
Vzhledem k letošní epidemiologické situaci a následným opatřením je plán realizace připravován
paralelně ve dvou formátech (kombinovaný - prezenční s online streamem; pouze distanční - online
stream). Místo konání bude zvoleno podle aktuálního režimu ve společnosti v době konání; s
preferencí kombinovaného formátu, pokud to situace umožní:
1. Kombinovaná forma: V prostorách Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Akce se budou moci
účastnit zájemci prezenčně i online. Online přenos bude zajištěn technickými pracovníky AV ČR v
rámci smlouvy o pronájmu prostor;
2. Distanční forma: Jednotliví přednášející se budou střídat v prostorách Akademického
konferenčního centra, Husova 4a, Praha 1 (případně se připojí na dálku). Odtud bude zajištěn
online přenos formou externí služby. Pasivní účast bude možná pouze online.
Alzheimer nadační fond pořádá již tradičně soutěž o nejlepší příspěvek v rámci konference Stárnutí.
Přihlášky k účasti je možné podávat prostřednictvím online formuláře.
Svá abstrakta zasílejte dle pokynů do 8.1.2021.
Těšíme se na Vás, na všechny příspěvky i příjemnou pracovní atmosféru na Stárnutí vždy panující.
konferencestarnuti@gmail.com

