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Medzinárodná vedecká konferencia

•••

Zameranie a cieľ konferencie

8.00 registrácia

Konferencia sa zaoberá otázkami podpory inkluzívnej edukácie

9.00 otvorenie konferencie

v materských a základných školách ako aj vo výchove v čase
mimo vyučovania. Jej zámerom je vytvoriť priestor na vedeckú
diskusiu o budovaní predpokladov implementácie inkluzívnej
edukácie vychádzajúcej z výsledkov významných výskumov
a empirických skúseností jej aktérov. Hlavným cieľom je analýza
možností

podpory

inkluzívnej

edukácie

v materských

av

základných školách.

9.15 hlavné referáty
10.30 prestávka s
občerstvením
11.00 hlavné referáty
12.30 obed
13.30 rokovanie v sekciách

Vítané sú príspevky na témy:
-

Stav, proces premeny a možnosti podpory inkluzívnej
edukácie v materských a základných školách.

-

Podpora inkluzívne edukácie vo výchove vo voľnom čase.

-

Pregraduálna príprava pedagogických a odborných
zamestnancov k realizácii inkluzívnej edukácie.

-

Inovácia obsahu vzdelávania pedagogických a odborných
zamestnancov v rámci celoživotného vzdelávania v oblasti
inklúzie na školách.

-

Inkluzívne prístupy v špeciálnopedagogickej diagnostike.

Sekcie
1. Inkluzívne prístupy v edukácii detí v prostredí materskej školy
2. Inkluzívne prístupy v edukácii žiakov v prostredí základnej školy

14.30 prestávka
14.45 rokovanie v sekciách
15.45 zhrnutie záverov zo
sekcií
16.00 záver konferencie
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prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, PdF, Ústav speciálně
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pedagogiky, ČR
doc. PhDr. Pavol Zubal, PhD. – KU v Ružomberku, PdF, Katedra predškolskej a elementárnej
pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín
PhDr. Petr Adamus, Ph.D. – Ostravská univerzita, PdF, Katedra speciální pedagogiky, ČR
Mgr. Pavol Janoško, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, PF, Katedra liečebnej pedagogiky
PaedDr. Veronika Kušnírová, PhD. – KU v Ružomberku, PdF, Katedra predškolskej a elementárnej
pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín
PhDr. Viera Šilonová, PhD. – KU v Ružomberku, PdF, Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

Organizačný výbor konferencie
PaedDr. Veronika Kušnírová, PhD.

PaedDr. Božena Švábová, PhD.

Doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.

Mgr. Stanislava Lesňáková

Mgr. Marcela Čarnická, PhD.

Ing. Lucia Verčimáková

Mgr. Miriama Pačnárová, PhD.

Dôležité termíny
do 30. 6. 2018

prihlásenie aktívnych účastníkov na webe
http://www.ijplevoca.sk/konferencie/registracia/

do 24. 8. 2018

prihlásenie pasívnych účastníkov na webe
http://www.ijplevoca.sk/konferencie/registracia/

do 24. 8. 2018

uhradenie účastníckeho poplatku

do 17. 9. 2018

zaslanie príspevku do recenzovaného zborníka na e-mail
veronika.haskova@ku.sk (Publikovanie príspevku v zborníku je podmienené
účasťou na konferencii a kladným posudkom recenzentov. Príspevky zaslané
po uvedenom termíne nebude možné zaradiť do zborníka).

do 20. 12. 2018

zaslanie recenzovaného zborníka vydaného v elektronickej podobe

Organizačné pokyny
Miesto konania:

Inštitút Juraja Páleša v Levoči, Bottová 15, Levoča

Rokovacie jazyky:

slovenský, český, anglický, poľský a ukrajinský

Dĺžka prednášky:

referát v pléne 20 min., v sekciách 15 min.

Poplatok:

20 eur/účastník (vložné, občerstvenie, recenzovaný zborník)
20 eur/pasívny účastník (vložné, občerstvenie, recenzovaný zborník)
Obed: 5 eur
číslo účtu: IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
variabilný symbol: 130252

Na konferencii sú vítaní aj pedagógovia a odborní zamestnanci bez aktívnej účasti (bez postera
alebo príspevku) a široká odborná verejnosť, ale ich registrácia je potrebná na webovej stránke
http://www.ijplevoca.sk/konferencie/o-konferencii/.

Ubytovanie
Ubytovanie si zabezpečujú účastníci konferencie individuálne. Viac informácií o možnostiach
ubytovania v Levoči uvádzame na stránke http://www.ijplevoca.sk/konferencie/registracia/

