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Úvodem 

Ve dnech 30. června a 1. července 1997 se na Pedagogické fakultě 
Západočeské univerzity v Plzni konala již V. konference české asociace 
pedagogického výzkumu. Obsahově byla zaměfena na problematiku výchovy a 
vzděláváni v českých zemich na prahu tretrho tisiciletr. Jednáni konference se 
zúčastnilo celkem 88 českých a slovenských odborníků, ktefi realizují pedagogický 
výzkum na vysokých školách nebo výzkumných ústavech, pracujf ve školní 
inspekci, školské správě, či jsou učitelé z praxe. Během jednáni bylo prezentováno 
formou referátli celkem 52 pfispěvkli. Jednotlivá vystoupeni byla zaměrena k 
následujfcim čtyrem základním oblastem. 
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