
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 Pedagogická fakulta v spolupráci s  Fakultou prírodných vied a Filozofickou fakultu
PRIHLÁŠKA
na medzinárodnú vedeckú konferenciu 

INOVATÍVNE TRENDY V ODBOROVÝCH DIDAKTIKÁCH
Prepojenie teorie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia vo vyučovaní
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Vyplnenú prihlášku prosím pošlite do 08.11.2018 na adresu dominika.hosova@ukf.sk  

Meno a priezvisko, titul:	
Názov a a adresa inštitúcie:	 
Kontaktný telefón:		
E-mail:			
Názov príspevku: 	
Jazyk príspevku:		
Sekcia (zaškrtnite sekciu o ktorú máte záujem):
 Pedagogické a psychologické aspekty rozvoja kritického myslenia žiakov 
 Inovatívne trendy v odborovej didaktike prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky
 Inovatívne trendy v odborovej didaktike spoločenskovedných predmetov
 Inovatívne trendy v odborovej didaktike materinského jazyka a cudzích jazykov
 Inovatívne trendy v odborovej didaktike výchovných a umelecko-výchovných predmetov
Kľúčové slová: 
Abstrakt:       
 s osobnou účasťou				 publikovanie príspevku bez účasti 

Výstupom z vedeckej konferencie bude zborník recenzovaných štúdií, vybrané štúdie budú zaradené do vedeckého časopisu Slavonic Pedagogical Studies Journal - The scientific educational journal. Termín pre zasielanie príspevkov a vedeckých štúdií do 15.01.2019

Mám záujem o obed		                áno         nie 
                                               
Workshopy (zaškrtnite jeden workshop o ktorý máte záujem, ak nemáte záujem o workshop, tak tento krok vynechajte):
	Využitie divadla fórum vo výchovno-vzdelávacom procese / Mgr. Ladislav Tischler, PhD.
	Music through English, English through Music/ Mgr. Elena Kováčiková
	Priamy a nepriamy rozvoj tvorivosti výtvarnou tvorbou/  PaedDr. Janka Satková, PhD.
	Nová učebnica slovenčiny pre stredné školy v interpretácii jej autora/ doc. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., Mgr. Ľubomír Lábaj
	Aj neživá príroda je zaujímavá - ukážka fyzikálnych experimentov vhodných na vyučovanie prírodovedy - neživá príroda (1. Stupeň ZŠ)/ PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD.
	Niečo pre to, aby žiakov fyzika bavila(SŠ) – začiatok 15:30/ PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD.
	Using Mobile Technologies in Vocabulary Acquisition/ Mgr. Petra Poláková
	Aké je to vyrastať za železnou oponou? (Interpretáciou umeleckého diela k pochopeniu života v totalite)/ Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.
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