Vážené kolegyně, vážení kolegové,
členové katedry českého jazyka PedF UK v Praze vás zvou na

3. didaktickou konferenci: Nové aspekty v didaktice
mateřského jazyka
2. – 4. května 2017
Konference se jako třetí v řadě měla konat opět v Praze Klánovicích. Změnil se ovšem
zřizovatel zařízení, v němž se předchozí ročníky konference konaly, a nám se nepodařilo se
s ním kontaktovat. Přesunuli jsme proto konferenci do Prahy a věříme, že budete s organizací
setkání spokojeni. Současně doufáme, že termín konference zvolený většinovým rozhodnutím
nakonec bude vyhovovat i těm, kteří pro něj nehlasovali.
Okruhy jednání:
1. Psychodidaktické přístupy v didaktice mateřského jazyka
2. Didaktika mateřského jazyka se zřetelem k ontogenezi dítěte
3. Vzdělávací obsah výuky mateřského jazyka na základní škole
4. Nové obsahy ve vyučování mateřského jazyka
5. Žák s odlišným mateřským jazykem v české škole
6. Výzkum v didaktice mateřského jazyka
7. Lingvistická východiska didaktiky mateřského jazyka
8. Významné osobnosti lingvodidaktické bohemistiky
9. Domácí vzdělávání
(Předpokládá se zaměření příspěvků na problematiku jazykové výchovy v rámci výuky
mateřského jazyka. Máme zájem především o 1. stupeň ZŠ, ale není to podmínkou.)
Rozsah vystoupení: plenární příspěvek maximálně 20 minut, jednání v sekcích maximálně 15
minut. Zahájení konference 2. 5. ve 14 hod., předpokládané zakončení 4. 5. ve 12 hod.
Možnosti ubytování přihlášeným zájemcům nabídneme v dalším cirkuláři.

P Ř I H L Á Š K A na 3. didaktickou konferenci v Praze 2.–4. 5. 2017
Jméno (včetně všech titulů):____________________________________________________
Pracoviště: __________________________________________________________________
Kontaktní adresa: _____________________________________________________________
e-mail: _____________________________________________________________________
Hlásím se do témat. okruhu č.: __________________________________________________
Název příspěvku: _____________________________________________________________
Anotace (1300–1500 znaků včetně mezer, bude k dispozici účastníkům konference):

Konferenční poplatky: 1500,- Kč; pro účastníky bez příspěvku 1000,- Kč.
Z konferenčního poplatku bude mimo jiné hrazeno občerstvení během konference a při
úterním podvečerním setkání a publikování příspěvků po úspěšném oponentním řízení.
Přihlášku zašlete prosím do 15. března 2017 na adresu: konferencedidaktika@volny.cz
Další informace pro přihlášené účastníky v příštím cirkuláři.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!
Za organizátory konference
Eva Hájková

