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Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Kontexty filozofie výchovy
v novoveku a súčasnej perspektíve
3. – 4. október 2013

Cieľ a odborné zameranie konferencie
 vyzdvihnúť, zdôrazniť a zhodnotiť súvzťažnosť a vzájomnú podmienenosť pedagogiky a filozofie,
 analyzovať historické kontexty formovania modernej a postmodernej filozoficko-pedagogickej reflexie,
 identifikovať aktuálne problémy teórie a praxe edukácie a poukázať na
úlohu filozofie výchovy pri ich riešení.

Vedeckí garanti konferencie
Prof. em. Dr. h. c. mult. Dietrich Benner, Humboldt-Universität , Berlin (Nemecko)
Dr. Pádraig Hogan, National University of Ireland, Maynooth (Írsko)
Prof. Anna Hogenová, Univerzita Karlova, Praha (ČR)
Assoc. Prof. Tomáš Kasper, Technická univerzita, Liberec (ČR)
Prof. Beata Kosová, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (SR)
Assoc. Prof. Blanka Kudláčová, Trnavská univerzita, Trnava (SR)
Prof. Carlo Nanni, Università Pontificia Salesiana, Rím (Taliansko)
Assoc. Prof. Andrej Rajský, Trnavská univerzita, Trnava (SR)
Assoc. Prof. Slawomir Sztobryn, Uniwersytet Łódźski, Łódź (Poľsko)
Medzinárodná vedecká konferencia je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0110/11
Teoretické východiská európskeho pedagogického myslenia (prechod od moderny k postmoderne po súčasnosť).

Rokovací jazyk
slovenský, český, anglický
Organizačný výbor konferencie
Mgr. Lucia Bokorová, PhD.
Mgr. Veronika Javorská
Mgr. Peter Lenčo, PhD.
Mgr. Anna Sádovská, PhD.
Mgr. Zuzana Sitarčíková, PhD.
Mgr. Andrej Skala
Mgr. Iva Šuhajdová
Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.

Predpokladané obsahové okruhy (sekcie):
1) Philosophia a sophophilia oproti súčasným výzvam výchovy
Súvzťažnosť a vzájomná podmienenosť filozofického a pedagogického –
bez ohľadu a/alebo s ohľadom na dobový kontext. Možnosti filozofického riešenia krízových uzlov súčasnej pedagogiky. Výchova ako terapia rezignujúcej kultúry.
2) Premeny modernity a postmodernity v pedagogickom myslení
Historické pokusy uchopiť problematiku výchovy a vzdelávania uprostred transformačných prúdov 20. a 21. storočia. Osobnosti, koncepcie
a vedecké školy na prelome tisícročí.
3) Oikonomia výchovy a vzdelávania
Nielen „básnicky“, ale aj „výchovne“ býva človek. Domov ako existenciál
edukácie človeka. Výchova ako príbytok stávania sa človekom, uprostred
paradoxov na jednej strane prirodzenosti a slasti domova a na druhej jeho
štruktúrovania, spravovania a riadenia. Možnosti a limity inštitucionalizácie výchovy a vzdelávania.

Organizátor žiada o rešpektovanie tematického zamerania konferencie a vyhradzuje si právo výberu príspevkov.

Prezentácia príspevkov
Plenárne referáty: rozsah max. 20 min.
Koreferáty: rozsah max. 15 min.

Rámcový program konferencie
3. októbra 2013
8.00 – 9.00 registrácia účastníkov
9.00 – 9.15 slávnostné otvorenie konferencie
9.15 – 13.00 plenárne prednášky
13.00 – 14.30 obed
14.00 – 17.00 rokovania v sekciách
18.00 – 22.00 spoločenský večer
4. októbra 2013
9.00 – 12.00 rokovania v sekciách
12.00 – 13.00 diskusia a závery z konferencie
13.00 – obed

Organizačné pokyny
Vzhľadom na limitovaný počet možných účastníkov konferencie, prosíme o zaslanie záväznej
prihlášky najneskôr do 30. 06. 2013. Prihlášky posielajte elektronicky na e-mail:
fv.smolenice@gmail.com alebo poštou na adresu Katedra pedagogických štúdií, PdF TU
v Trnave, Priemyselná 4, P.O.Box 9, 918 43 Trnava.
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Sádovská, PhD.
Konferenčný poplatok: 50 Eur / doktorandi 30 Eur
Suma zahŕňa náklady na registráciu, občerstvenie a vydanie zborníka.
Konferenčný poplatok prosíme uhradiť až po akceptácii prihlášky.
Zahraniční účastníci môžu uhradiť poplatok v hotovosti pri prezentácii. Pri prezentácii požadujeme predloženie dokladu o zaplatení (úhrade) konferenčného poplatku.
Číslo účtu pre tuzemské platby: 7000065543/8180 Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810
05 Bratislava 15, Variabilný symbol: 1020031013 (variabilný symbol je povinný údaj). Do
správy pre príjemcu prosíme uviesť meno a priezvisko účastníka.

Pre zahraničné platby:

IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543
SWIFT: SUBASKBX
Adresa peňažného ústavu: Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia
Úplná adresa príjemcu:
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

Miesto konania konferencie:
Kongresové centrum SAV, Smolenice
Účastníci konferencie môžu parkovať v areáli Smolenického zámku, napriek
dopravnej značke zákazu.
Z konferencie bude vydaný zborník príspevkov, ktoré budú publikované
v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.
Ubytovanie:
Možnosti ubytovania na Smolenickom zámku sú obmedzené. Platný cenník
je zverejnený na www.kcsmolenice.sav.sk. Záujemcovia o ubytovanie v dvoj,
príp. trojposteľových izbách si záväzne rezervujú ubytovanie v prihláške.

Záväzná prihláška
na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Kontexty filozofie výchovy
v novoveku a súčasnej perspektíve
Meno a priezvisko, titul:
Kontaktná adresa pracoviska:
E-mail:
Telefón:
Názov príspevku:
Abstrakt: (1500 znakov bez medzier, max. 15 riadkov)
 v slovenskom (českom) jazyku:
 v anglickom jazyku:
Pozn.: Ku konferencii bude vydaný zborník abstraktov v dvoch jazykových mutáciách
(slovenskej/českej a anglickej).

Objednávam si obed:
3. 10. 2013: Áno/Nie
4. 10. 2013: Áno/Nie

Mäsité jedlo/Vegetariánske jedlo
Mäsité jedlo/Vegetariánske jedlo

Účasť na spoločenskej večeri 3. 10. 2013: Áno/Nie
Objednávam si raňajky:
4. 10. 2013: Áno/Nie
Záväzne si objednávam ubytovanie na Smolenickom zámku:
v 2-posteľovej izbe obsadenej jednou osobou (cena 60 Eur/noc/osoba)
Áno/Nie
v 2-posteľovej izbe obsadenej dvomi osobami (cena 30 Eur/noc/osoba)
Áno/Nie môžete uviesť s kým chcete byť na izbe:
V 3-posteľovej izbe obsadenej tromi osobami (cena 24 Eur/noc/osoba)
Áno/Nie môžete uviesť s kým chcete byť na izbe:

Pokyny pre tvorbu príspevku
Názov príspevku (Times New Roman, 14 PT, všetky veľké, bold, riadkovanie 1 – jednoduché).
Riadok voľný
Meno a priezvisko, štát (Times New Roman, 12, normal)
Riadok voľný
Abstrakt: (max. 15 riadkov, Times New Roman, 12, normal)
Riadok voľný
Text príspevku: (Times New Roman, 12, normal, riadkovanie jednoduché – 1)
Počet strán: (plenárne príspevky 10 – 15, koreferáty 8 – 10, 1 strana = 1800 znakov)
Medzi odsekmi riadok nevynechávať, obrázky a tabuľky označiť a očíslovať. Citovať v
texte (A. Rajský, 2008), priama citácia (A. Rajský, 2008, s. 26)
Literatúra: (Times New Roman, 12, normal)
Zoznam literatúry zoradiť v abecednom poradí, uvádzať iba citovanú literatúru.
Príklady:
KUDLÁČOVÁ, B. (2009a) Dejiny pedagogického myslenia I. (počiatky vedomej výchovy a pedagogickej teórie). Bratislava: Typi Universitatis Tyrnaviensis a VEDA.
KUDLÁČOVÁ, B. (2009b) Filozoficko-antropologické východiská inkluzívnej pedagogiky v európskom kontexte. In LECHTA, V. a kol.: Východiská a perspektívy inkluzívnej
pedagogiky. Martin: Osveta, s. 18 – 30.
ŠARKAN, M. – NEMEC, R. Humanistic Paradigms of Education in the Postmodern
Vision. In Journal of Pedagogy. ISSN: 1338-1563, 2010, vol. 1, no. 2, p. 99-119.
SPEIGHT, J. G. (2005) Lange's Handbook of Chemistry. [online]. London : McGraw-Hill.
1572 p. [cit. 2009-06-27] ISBN 978-1-60119-261-5. Dostupné na internete:
<http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISP
LAY_bookid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOV
EL_DISPLAY_searchType=basic>.
CHUDÁ, J. – PROKOP, P. Postoje žiakov k predmetu prírodopis. In Paidagogos [online]. 2007, no. 1 [cit. 2011-06-15]. Dostupné na internete:
<http://www.paidagogos.net/>. ISSN 1213-3809.
Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko, titul
Adresa pracoviska (katedra, fakulta, univerzita, mesto, štát)
E-mail

