Sprievodné informácie k podujatiu

Termín konania: 8. november 2019 (piatok)
Miesto konania: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15,
080 01 Prešov, Slovenská republika
Dôležité termíny:
Zaslanie prihlášky s témou príspevku a abstraktom
Posúdenie témy príspevku a abstraktu, informácia o prijatí,
resp. požiadavka na úpravu
Zaslanie opravenej prihlášky
Posúdenie témy a abstraktu
DOKOPY 2019
Publikovanie zborníka abstraktov

do 11. 10. 2019
do 18. 10. 2019
do 23. 10. 2019
do 29. 10. 2019
8. 11. 2019
december 2019

Vedecký výbor konferencie:
doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD., dekanka PF PU, Prešov
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD., PdF UK, Bratislava
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., PdF UMB, Banská Bystrica
prof. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD., PF PU, Prešov
prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD., PF PU, Prešov
prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, PhD., PF PU, Prešov
prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc., PF PU, Prešov
prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., PdF UP, Olomouc
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., PdF UK, Bratislava
Organizačný výbor konferencie:
doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD., prodekan pre vedu, akreditáciu a doktorandské štúdium
Mgr. Viera Fabianová
Mgr. Klaudia Angelovičová
Mgr. Iveta Čuchtová
Mgr. Tatiana Hrušovská
Mgr. Zuzana Kentošová
Mgr. Sofia Šolcová
Kontaktná osoba:
Mgr. Viera Fabianová, Referát pre vedu, akreditáciu a doktorandské štúdium PF PU
tel. 051/7470 558
e-mail: viera.fabianova@unipo.sk

Konferenčný poplatok:
10 eur (zahŕňa náklady na občerstvenie a tlač materiálov pre účastníkov, platí sa pri registrácii
v deň konania podujatia)
Spôsob prihlasovania sa na konferenciu:
Záujemca zašle prihlášku elektronicky na e-mailovú adresu viera.fabianova@unipo.sk
najneskôr do 11. 10. 2019. V prihláške je potrebné uviesť všetky požadované údaje, bez nich
nebude príspevok prijatý na posúdenie. Trojčlenná komisia zložená z odborníkov v daných
oblastiach podľa zamerania príspevku posúdi kvalitu abstraktu a rozhodne o prijatí príspevku
na konferenciu, resp. navrhne abstrakt prepracovať. Povinnou súčasťou abstraktu sú odkazy
na zdrojovú literatúru a kľúčové slová.
Publikačný výstup:
Abstrakty prijaté na prezentovanie budú publikované v elektronickom zborníku abstraktov
z konferencie (pre účastníkov zo Slovenska výstup kategórie AFH – Abstrakty príspevkov
z domácich vedeckých konferencií). Prihlásením sa na konferenciu autor dáva svoj súhlas so
zverejnením abstraktu v zborníku. Zborník bude zverejnený v Katalógu elektronických
dokumentov Univerzitnej knižnice PU v Prešove a dostupný na:
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/kategoria/PF.
Predbežná informácia o priebehu podujatia a odporúčania na prípravu obsahu
prezentácie:
Podľa počtu prihlásených organizátor navrhne rokovanie buď počas celého dňa, alebo iba
popoludní. Účastník má na prezentáciu 15 minút. Po jednotlivých príspevkoch, resp. po
blokoch príspevkov s rovnakou problematikou bude nasledovať diskusia. Odporúčame
záujemcom o účasť, aby si vybrali jeden čiastkový problém dizertačnej práce, podľa toho
upravili tému a abstrakt svojho príspevku a tomu sa podrobne v prezentácii venovali (s
patričným vyvodením čiastkových záverov). Podujatie bude ukončené diskusiou (tzv. okrúhle
stoly).
Požiadavky na formálnu prípravu prezentácií v programe Microsoft PowerPoint (alebo
inom programe):
 majte na pamäti, že hlavné kritériá sú čitateľnosť a prehľadnosť, preto zvážte farbu
a font použitého písma (odporúča sa tmavé písmo na svetlom podklade, veľkosť písma
min. 24),
 pripravte si max. 10 snímok (odporúča sa držať zásady 6 x 7, to znamená max. 6
riadkov na jednej snímke, max. 7 slov v jednom riadku),
 v snímkach ponúknite to, čo podporí ústnu prezentáciu (schémy, modely, grafy,
tabuľky a pod.).
Náklady na cestu, stravu a ubytovanie hradí vysielajúca inštitúcia. Počas rokovania bude
zabezpečené občerstvenie pre účastníkov.

Ukážky uvádzania bibliografických odkazov v prihláške za abstraktom:
 knižná publikácia
VYGOTSKIJ, L. S., 2004. Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál.
KELLOGG, R. T., 1994. The Psychology of Writing. New York: Oxford University Press.
 knižná publikácia (autorský tím)
ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F. a J. SVĚTLÁ, 1999. Jak napsat odborný text. Praha: Leda.
ĎURIČ, L., BRATSKÁ, M. a kol., 1997. Pedagogická psychológia. Terminologický
a výkladový slovník. Bratislava: SPN.
 štúdia/odborný článok v periodiku
SZOBIOVÁ, E., 2005. Tvorivosť dievčat/žien a chlapcov/mužov v širších súvislostiach.
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2005, 40 (1), s. 1 – 16.
CRINON, J., 2012: The Dynamics of Writing and Peer Review at Primary School. Journal of
Writing Research, 4 (2), pp. 121 – 154.
 kapitola v knižnej publikácii, štúdia/odborný článok v zborníku
ZÁPOTOČNÁ, O., 2001. Rozvoj počiatočnej literárnej gramotnosti. In: Z. Kolláriková a B.
Pupala (eds.): Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, s. 271 – 305.
KOŠKOVÁ, S., 2018. Legislatívne rámce vzdelávania detí migrantov a maloletých bez
sprievodu v podmienkach Slovenskej republiky. In: Juvenilia Paedagogica 2018. Ed. A.
Rajský. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, s. 67 – 73. Dostupné na:
http://pdf.truni.sk/katedry/kps/veda-vyskum?juvenilia-paedagogica#2018
 elektronický dokument
GAVORA, P. a kol., 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online].
Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. Dostupné na:
http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/

Dopravná navigácia k fakulte:
Z autobusovej a vlakovej stanice k fakulte v pravidelných intervaloch premáva trolejbusová
linka č. 38, v smere Sídlisko III, vystúpiť treba na zastávke Vysokoškolský areál. Od stanice
sú to 2 zastávky. Stačí si zakúpiť 10-minútový lístok, cena lístka je 40 centov.
Na konferenciu sú okrem doktorandov dennej i externej formy štúdia srdečne pozvaní
aj ich školitelia, ďalší vysokoškolskí učitelia z partnerských inštitúcií, študenti
magisterských a bakalárskych študijných programov.

