Štátny pedagogický ústav Bratislava
a
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Brno

Vás pozývajú na konferenciu

KURIKULUM A UČEBNICE
Z POHĽADU
PEDAGOGICKÉHO VÝSKUMU

15. − 16. jún 2009
Hotel Holiday Inn Bratislava

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
problematika kurikula a učebníc je v tomto období, keď sa uskutočňuje reforma
vzdelávania, veľmi aktuálna. Kurikulum a konkrétne vzdelávací program sa tiež viac
dostáva do centra pozornosti pedagogického výskumu. Učebnica je veľmi úzko prepojená
s kurikulom, a preto sa objavuje veľa otázok, ktoré si v prípade učebníc kladú najmä ich
autori, vydavatelia, výskumníci, ale aj učitelia a žiaci.
Dovoľujeme si Vás preto pozvať na konferenciu, ktorá chce prispieť k ujasneniu
týchto otázok.

Cieľom konferencie je:
a) nadviazať na konferenciu, ktorá sa uskutočnila v roku 2008 v Brne a bola
zameraná na problematiku učebníc a kurikula,
b) poskytnúť priestor pre prezentáciu výsledkov výskumov a teoretických štúdií,
týkajúcich sa problematiky kurikula a učebníc,
c) vytvoriť príležitosť k výmene skúseností a podnietiť diskusiu k aktuálnym
problémom teórie, tvorby a výskumu kurikula so zvláštnym zreteľom
na učebnice,
d) sprostredkovať nadviazanie profesionálnych kontaktov v odbornej komunite,
zaoberajúcou sa výskumom vzdelávacích programov a učebníc.

Výstupom z konferencie bude tlačený zborník s CD obsahujúci plné znenie
príspevkov, postery a multimediálne prezentácie.

Predbežný program konferencie (bude spresnený v oficiálnej pozvánke):

15. 6. 2009 (pondelok)
9,00 – 9,30

registrácia účastníkov

9,30 – 11,00

hlavné referáty

11,00 – 11,15

prestávka

11,15 – 13,00

Učebnice a kurikulum, Obsah vzdelávania v učebniciach –
referáty + prezentácia posterov + diskusia

13,00 – 14,00

prestávka na obed

14,00 – 15,45

Didaktická komunikácia a učebnice, Didaktický text a učebnice –
referáty + prezentácia posterov + diskusia

15,45 – 16,00

prestávka

16,00 – 18,00

Práca učiteľa a žiaka s učebnicou, Učebnice ako edukačné
médium – referáty + prezentácia posterov + diskusia

18,00

večera + posedenie pri živej hudbe

16. 6. 2009 (utorok)
8,00 – 8,30

registrácia účastníkov

8,30 – 10,30

Analýza a hodnotenie učebníc – referáty + prezentácia posterov
+ diskusia

10,30 – 10,45

prestávka

10,45 – 12,15

Grafické spracovanie učebníc –- referáty + prezentácia posterov
+ diskusia

12,15

obed

Organizačné pokyny

Miesto konania: Hotel Holiday Inn Bratislava, Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Ako sa dostanete na miesto konania
Autom:
http://www.holidayinn.sk/images/howtofindussk.html
MHD:
Hlavná železničná stanica: električka č. 2, vystúpiť na zastávke Nová doba, prejsť na
autobus č. 98 (smer Petržalka), vystúpiť na zastávke Mliekarenská
Autobusová stanica: autobus č. 70 (smer ŽST Podunajské Biskupice), vystúpiť na
zastávke Prístavný most, prejsť na druhú stranu na autobus č. 98 (smer OD Slimák),
vystúpiť na zastávke Mliekarenská
Technika: k dispozícii bude dataprojektor

Strava počas konferencie je zabezpečená organizátormi.

Ubytovanie a cestovné náklady hradí účastník/vysielajúca organizácia.

Záväzné prihlášky s názvom príspevku zašlite najneskôr do 15. 5. 2009,
abstrakt príspevku zašlite najneskôr do 25. 5. 2009 na e-mailovú adresu
maria.nogova@statpedu.sk alebo poštou na adresu RNDr. Mária Nogová, PhD.,
Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava.

Aktuálne informácie ku konferencii budú k dispozícii na internetových stránkach:
http://www.ped.muni.cz/weduresearch
http://www.statpedu.sk

Všetkých záujemcov o danú problematiku za organizačný tím srdečne pozývajú

PhDr. Július Hauser
riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu, Bratislava
doc. PhDr. Tomáš Janík, M.Ed., PhD.
vedúci Centra pedagogického výzkumu PdF MU, Brno

Pokyny k písaniu príspevkov
Tematické okruhy príspevkov:
•

Učebnice a kurikulum

•

Učebnice ako edukačné médium

•

Analýza a hodnotenie učebníc

•

Obsah vzdelávania v učebniciach

•

Didaktická komunikácia a učebnice

•

Didaktický text a učebnice

•

Práca učiteľa a žiaka s učebnicou

•

Grafické spracovanie učebníc (obrázky, grafy, využitie farby v texte, upútavky)

Príspevky je možné prezentovať formou:
•

vyžiadaného referátu (dĺžka 20 − 30 minút)

•

referátu (dĺžka max. 15 minút)

•

posteru (komentár v dĺžke 10 minút)

Prosíme o dodržanie časového rozsahu príspevku.
Anotáciu v rozsahu do 200 slov zašlite zároveň s prihláškou najneskôr do 25. 5. 2009 na
adresu maria.nogova@statpedu.sk.
Príspevok v rozsahu maximálne 27 000 znakov prineste najneskôr v termíne konania
konferencie do Bratislavy.
Štruktúra príspevku (prosíme o dodržanie poradia):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Názov príspevku
Meno autora (bez titulov)
Meno autora s titulmi, pracovisko, adresa, e-mail
Anotácia slovensky/česky (maximálne 200 slov)
Kľúčové slová slovensky/česky
Abstract (anglicky)
Key words (anglicky)
Samotný text príspevku
Literatúra (len citovaná v texte)
Príp. poznámka (príslušnosť k projektu a pod.)
Resumé príspevku

Medzinárodná konferencia

KURIKULUM A UČEBNICE
Z POHĽADU PEDAGOGICKÉHO VÝSKUMU
15. − 16. jún 2009 Bratislava
Odborný príspevok – abstrakt
Meno a priezvisko (titul): ……………………………………..………………………...
Kontaktná adresa: ……………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
E-mailová adresa: …………………………………………………..………………………..
Forma prezentácie:

referát

poster

Názov príspevku/posteru (v českom/slovenskom jazyku): ……………….………………
…………………………………………………………………..………………………………
Názov príspevku/posteru (v anglickom jazyku): …………….…..…………………………
…………………………………………………………………..………………………………
Anotácia v českom/slovenskom jazyku (maximálne 200 slov):

Abstrakt v anglickom jazyku (maximálne 200 slov):

Abstrakt zašlite na adresu: maria.nogova@statpedu.sk najneskôr do 25. 5. 2009.

