KATEDRA PEDAGOGICKÝCH ŠTÚDIÍ
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave
v spolupráci
s ASOCIÁCIOU ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE SR a ČR
a
Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

organizujú
medzinárodnú vedeckú konferenciu

ĎURIČOVE DNI
s témou

„Učiteľ a školská psychológia“
2.- 3. OKTÓBER 2014

Konferencia sa uskutoční na Pedagogickej fakulte Trnavskej Univerzity v
Trnave a je podujatím, ktoré je tradíciou stretnutí členov a priaznivcov
školskej psychológie AŠP SR a ČR: „Novinky v pedagogické a školní psychologii“ organizovaného v Českej republike.
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Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.,
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(Pedagogická fakulta TU v Trnave, SR)
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Doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, PhD.
(Filozofická fakulta MUNI v Brne, ČR)
PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.
(Filozofická fakulta UK v Bratislave, SR)
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(Pedagogická fakulta TU v Trnave, SR)
Mgr. Janka Lajčiaková, PhD.
(Pedagogická fakulta UMB, SR)

Organizačný výbor konferencie
Predseda organizačného výboru: Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD.
Členovia organizačného výboru:
PaedDr. Naďa Bizová, PhD.
Mgr. Peter Lenčo, PhD.
Mgr. Anna Sádovská, PhD.
Mgr. Janka Lajčiaková, PhD.
Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.
Mgr. Peter Kusý
Mgr. Mária Paľová

Rámcový program
2. 10. 2014

8.30 – 10.00
10.00 – 10.20
10.20 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 - 17.00
17.00

3.10. 2014

- registrácia účastníkov
- slávnostné otvorenie konferencie,
- prezentácia hlavných referátov a
vyžiadaných prednášok
- obed
- - rokovanie v sekciách

18.00

- Zasadnutie výkonného výboru AŠP
SR a ČR
- spoločenský večer

9.00 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 – 15.00

- rokovanie v sekciách
- obed
- záver a ukončenie konferencie

Medzinárodná vedecká konferencia je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0266/14: Indikátory kvality života v kontexte edukácie.

Pripravované sekcie:
I. Školský psychológ a školská psychológia pri riešení praktických problémov učiteľov základných a stredných škôl
II. Aktuálne otázky spolupráce psychológov a školských psychológov s učiteľmi v prostredí školy
III. Sociálno-psychologické fenomény školy a kvalita života školy, odraz
v práci učiteľa, psychológa a školského psychológa

Organizačné pokyny
Vyplniť a odoslať záväznú prihlášku s abstraktom príspevku (max. 10 riadkov) v slovenskom, alebo českom, alebo v anglickom jazyku na e-mailovú adresu:
duricove.dni2014@gmail.com do 30.7.2014.
Fill the application with abstract in Slovak, or Czech, or English language and send to:
duricove.dni2014@gmail.com 30.7.2014.
Odoslať príspevok (podľa predpísaných pokynov) v elektronickej podobe na uvedenú emailovú adresu: duricove.dni2014@gmail.com najneskôr do 30.10.2014.
Paper send by electronic mail to address: duricove.dni2014@gmail.com 30.10.2014.

Prezentácia príspevkov

Príspevky budú prezentované účastníkmi konferencie vo forme prednášky (s možnosťou prezentácie v PowerPointe; v rozsahu max. 10 minút), mimo príspevkov prezentovaných v pléne (20
minút).

Technické zabezpečenie
K dispozícii bude dataprojektor a PC.

Požiadavky na príspevky
Aby mohol byť príspevok publikovaný v zborníku, je potrebné ho spracovať v súlade s priloženými pokynmi. Príspevok musí spĺňať požiadavky na vedeckú alebo odbornú publikáciu.
Z konferencie bude vydaný zborník príspevkov. Príspevky môžu byť publikované v slovenskom,
českom alebo anglickom jazyku.
PRÍSPEVKY, KTORÉ NEBUDÚ UPRAVENÉ PODĽA NIŽŠIE UVEDENÝCH POKYNOV A DODANÉ V
STANOVENOM TERMÍNE, V ZBORNÍKU UVEREJNENÉ NEBUDÚ!
Odporúčaná štruktúra príspevku:

NADPIS (Times New Roman 14)
NADPIS V AJ (Times New Roman 14)
Meno PRIEZVISKO, SR (Times New Roman 12)
Abstrakt: (Times New Roman 12)
Abstract: text v anglickom jazyku (Times New Roman 12)
Pri písaní príspevku:
- použite bežný typ písma (Times New Roman 12),
- nepoužívať ŽIADNE štýly (len formátovanie (tučné, podčiarknuté a kurzívu, horný index)),
- nepoužívať tabulátory ani medzery (space) na začiatku odstavca,
- nepoužívať Shift/Enter pre „mäkké zalomenie“,
- nepoužívať voľné riadky (2 x enter) medzi odstavcami, ani medzi nadpisom a textom,
- špeciálne symboly používať len ak sú významovo nosné (nepoužívať grafické ozdoby pri
nadpisoch a pod.),
- obrázky v dobrej kvalite formátu jpg, tiff, eps. bud v textovom dokumente, alebo priložené ako
príloha v samostatnom foldri.

Literatúra (Times New Roman 12) – Norma ISO 690
Adresa autora v nasledovnom formáte:
Titl. Meno PRIEZVISKO
Katedra...
Fakulta, Univerzita
Ulica
Mesto a PSČ
e-mail

Miesto konania konferencie
Konferencia sa uskutoční v priestoroch Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave,
Priemyselná 4, Trnava (1).

Doprava
Zo Železničnej stanice a autobusovej stanice v Trnave (2):
MHD č. 14 (zástavka Dohnányho – 5. min. od Železničnej a autobusovej stanice)
MHD č. 2 (Zástavka Hospodárska, resp. Dohnányho - 5. min. od Železničnej a autobusovej stanice)
Taxi služba (tel. č. 03316020; 0915655882; 0911655882; 0940747474)

Ubytovanie
Ubytovanie si zabezpečujú účastníci konferencie samostatne. Odporúčame nasledovné ubytovacie
zariadenia: http://www.trnava.sk/sk/clanok/ubytovanie-v-trnave-a-okoli
V blízkosti Pedagogickej fakulty TU sa nachádza penzión LUX: http://www.penzionlux.sk/

Stravovanie
Účastníci konferencie si hradia stravovanie samostatne. Počas konferencie je poskytnuté občerstvenie a v oba konferenčné dni je možné si zarezervovať obed v jedálni PdF TU v Trnave.
V blízkosti Pedagogickej fakulty je Bistro Gurmán, ul. Bulharská 4. Súčasťou spoločenského večera
je večera.

Konferenčné poplatky
Aktívni účastníci:
- 50,- Eur
- 40,- Eur (členovia AŠP SR a ČR)
Pasívni účastníci:
- 20,- Eur
- 15,- Eur (členovia AŠP)
Účasť na spoločenskom večeri je 10,-Eur.
Poplatok za účasť na konferencii je možné uhradiť priamo pri prezentácii, alebo prevodom na
účet (organizačné náklady + zborník, ktorý bude po vydaní doručený). V prípade bezhotovostnej
platby je vložné potrebné uhradiť najneskôr do 30.9.2014 na nižšie uvedené číslo účtu. Prosím
nezabudnite uviesť VARIABILNÝ SYMBOL a vaše meno, bez ktorého nevieme následne identifikovať platbu. Ak máte záujem o vystavenie daňového dokladu, je potrebné na adresu duricove.dni2014@gmail.com zaslať informácie ako názov a adresu firmy, IČO, DIČ, IČ DPH a následne
Vám bude vystavená faktúra. Poplatok za účasť na spoločenskom večeri sa hradí na mieste konania.
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 TRNAVA
Číslo účtu: 7000065543/8180
VS: 23102014
KS: 0308
SWIFT: SPSRSKBA
IBAN: SK3681800000007000065543
IČO:31825249
DIČ: SK2021177202

Záväzná prihláška na medzinárodnú vedeckú konferenciu
ĎURIČOVE DNI s témou „Učiteľ a školská psychológia“
2.- 3. OKTÓBER 2014
Meno a priezvisko, titul:
Kontaktná adresa pracoviska:
E-mail:
Telefón:
Názov príspevku:

Abstrakt: (1000 znakov bez medzier, max. 10 riadkov)

Záväzne si objednávam obed v mieste konania konferencie v priestoroch PdF TU v Trnave:
2.10.2014 Áno – Nie
3.10.2014 Áno – Nie
Mám záujem o účasť na spoločenskom večeri
Áno – Nie

