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Paradigmy zmien edukácie v 21.storočí 

 

Dňa 3.5.2017 sa na Katedre pedagogiky Univerzity Konštantína Filozofa 

v Nitre konal už XIV. ročník medzinárodnej vedeckej doktorandskej 

konferencie, pod názvom Paradigmy zmien edukácie v 21.storočí. Konferencia 

sa konala pod záštitou Evy Szórádovej, dekanky Pedagogickej fakulty. Cieľom 

konferencie bolo analyzovať súčasné trendy a problematiku pedagogickej a 

andragogickej teórie, praxe a výskumu, ale aj rozvoj kľúčových stratégií 

podporujúcich kritické a tvorivé myslenie.  

Na medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov boli prezentované 

interdisciplinárne príspevky, ktoré sa venovali širokospektrálnym témam 

z oblastí andragogiky, didaktiky, metodológie, špeciálnej a integratívnej 

pedagogiky, pedeutológie, či predškolskej a elementárnej pedagogiky. 

Aktívni účastníci konferencie mali možnosť rozšíriť svoje teoretické 

a metodologické poznatky prostredníctvom konštruktívnej spätnej väzby nielen 

vedeckého výboru konferencie, ale aj počas otvorených diskusií.   

Spoločne sa konferencie zúčastnilo dvadsaťjeden aktívnych doktorandov 

z nasledovných univerzít: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita 

Mateja Bela, Uniwersytet Rzeszowski, Trnavská Univerzita, Ústav výskumu 

sociálnej komunikácie - Slovenská akadémia vied.  

Súčasťou doktorandskej konferencie bola aj sekcia Študentskej vedecko- 

výskumnej, odbornej a umeleckej činnosti – ŠVOUČ, ktorej sa zúčastnilo 

štrnásť študentov nielen z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ale aj 

z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, či Univerzity Komenského 

v Bratislave.  

Odborná komisia rozhodla o nasledovnom umiestnení účastníkov súťaže 

ŠVOUČ:  

1. miesto: Zdenka Kulihová z Univerzity Komenského, s prácou Školský 

projekt vo výchove k odpadovému hospodárstvu.  

2. miesto: Laura Žišková z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, s prácou  

Metodika výchovnej práce vychovávateľa v ŠKD s integrovaným žiakom. 

3. miesto: Mária Seilerová z Univerzity Mateja Bela s prácou Rozvíjanie 

vzťahu k prírode cez výtvarné činnosti v MŠ.  

Záujem zo strany študentov o danú konferenciu je pre organizátorov viac ako 

potešujúci, nakoľko každý rok počet účastníkov daného podujatia narastá. 

Organizátori spoločne s vedením katedry ďakujú všetkým aktívnym 

prezentérom a tešia sa na ďalšie tvorivé stretnutia.   

Konferencia bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na 

základe Zmluvy č. APVV-15-0368. 

Nina Kozárová, Robert Tomšik  

Organizačný výbor konferencie  


