Univerzita Konštantína Filozofa
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Štefánikova ul. 67, 949 74 Nitra, tel.: 037/6408476
v spolupráci

Vás pozývajú na konferenciu

Súčasný stav a perspektívy didaktiky slovenského jazyka
a literatúry
18. jún 2019
Úvod
Cieľom tejto odbornej konferencie, ktorej by sa mali zúčastniť didaktici SJL zo všetkých fakúlt
na Slovensku, učitelia kontinuálneho vzdelávania v predmete SJL, vedeckí pracovníci z ŠPÚ, NÚCEMU,
aby sa otvorila širšia diskusia o smerovaní didaktiky slovenského jazyka a literatúry, o problémoch
a návrhoch na ich riešenie v celoslovenskom meradle.
Témy
Príspevky by mali byť venované nasledujúcim oblastiam:









súčasný stav vyučovania didaktiky SJL na vysokých školách;
obsah vyučovania didaktiky SJL;
pedagogická prax v rámci štúdia;
problémy vo vyučovaní didaktiky SJL;
vzájomná prepojenosť didaktiky SJL a kontinuálneho vzdelávania;
štátny vzdelávací program – štandard zo SJL;
výskumy v oblasti didaktiky SJL;
možnosti ďalšieho vzdelávania didaktikov SJL.

Vedecký výbor
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., riaditeľ ŠPÚ v Bratislave
prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., vedúci KSJL FF UKF v Nitre

Organizačný výbor
PaedDr. Renáta Somorová, ŠPÚ v Bratislave
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., KSJL FF UKF v Nitre
Mgr. Mariana Hrašková, PhD., KSJL FF UKF v Nitre
Registrácia
Registráciu na podujatie očakávame prostredníctvom e-mailu mbodis@ukf.sk do 30. apríla 2019.
Prezentácie a forma písomných príspevkov
Rokovacie jazyky na konferencii: slovenský jazyk
Príspevky budú publikované v špeciálnom recenzovaný zborníku s ISBN. Zborník bude elektronicky
dostupný na jeseň.
Prijaté môžu byť len články vo formáte .odt, .docx, .rtf. Rozsah príspevkov nesmie presiahnuť
13 normalizovaných strán (23 400 znakov vrátane medzier, abstraktu). Typ písma:
Times New Roman. Číslovanie strán: žiadne. Abstakt v slovenskom aj anglickom jazyku max. 10
riadkov.
Anonymizovaný plný text príspevku pošlite do 18. júna 2019 na email mbodis@ukf.sk.
Uzávierka finálnych verzií príspevkov je 31. augusta 2019. Po tomto dátume už nebude možná žiadna
zmena v zaslaných príspevkoch.
Konferenčné priestory
Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8
Bratislava

Cestovné náhrady hradí vysielajúca organizácia alebo účastník.

!DÔLEŽITÉ DÁTUMY!
Zaslanie prihlášky prostredníctvom e-mailu: 30. apríla 2019
Zaslanie príspevku: do 18.6. 2019
Konferencia : 18. jún 2019
Zaslanie finálnych príspevkov: 31. augusta 2019

