ПРВИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА НАУЧНОМ СКУПУ
Језик, култура, образовање
Поштовани,
Педагошки факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу организује Mеђународни
научни скуп на тему: Језик, култура, образовање. Скуп се организује у оквиру научноистраживачког пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви, перспективе (број 179026), који
подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Скуп ће се одржати на Учитељском факултету у Ужицу 2. новембра 2018. године, са
почетком у 10,00 часова.
Суорганизатори скупа су: Педагошки факултет Универзитета „Константин Филозоф“ у
Нитри (Словачка), Педагошки факултет у Копру Универзитета у Приморској (Словенија) и
Педагошки факултет Универзитета „Jan Evangelista Purkyne“, Усти над Лабем (Чешка
Република).
Пријаву теме и резиме рада са кључним речима у електронској форми послати на e-mail:
fakultet@pfu.kg.ac.rs (са назнаком за Научни скуп 2018.) или поштом на адресу: Педагошки
факултет, Трг Светог Саве 36, 31000 Ужице, Србија. За оне који пошаљу резиме или рад на
српском језику обавезан је превод резимеа на енглески или руски језик. Рок за пријављивање
теме је 1. јун 2018. године.
Рад у целости обима до 20.000 карактера на српском, енглеском или руском језику послати до 15. августа 2018. године.
Достављени радови биће рецензирани. Аутори ће бити обавештени о прихватању рада за
објављивање најкасније до 15. септембра 2018. године. За пријављивање теме и апстракта
потребно је попунити табелу у прилогу.
Котизација за учешће на Научном скупу износи 4.000 РСД по аутору. Назначени
износ котизације уплаћује се на рачун Педагошког факултета у Ужицу, бр. 840-1378666-16,
позив на број NS-11/18, са назнаком за Научни скуп 2018.
Контакт особа: доц. др Далиборка Пурић, продекан за научноистраживачки рад.
Тел. (+381 31 51 10 78); моб. тел. (+381 64 83 74 924), e-mail: fakultet@pfu.kg.ac.rs (са
назнаком за Далиборку Пурић).
С поштовањем,
проф. др Снежана Маринковић,
декан

ЈЕЗИК, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАЊЕ
Тематски оквир:

− Наука о језику данас
− Језик науке
− Дечје поимање језика
− Речници у настави језика и књижевности
− Вуков Рјечник у настави
− Језик као темељ културног идентитета
− Уметност као основа културног идентитета
− Културолошки обрасци у систему образовања и васпитања
− Културна баштина у функцији наставе и учења
− Културно наслеђе и интеркултуралност
− Инклузивна култура у систему образовања и васпитања
− Језик и култура у васпитнообразовном систему
− Савремени приступи образовању и васпитању у школском контексту
− Савремени приступи развоју и учењу на предшколском узрасту

