"Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért"
Nemzetközi konferencia az 50 éves nyitrai magyar pedagógusképzés
tiszteletére

A Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, a Maribori Egyetem
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke és a Masaryk Egyetem Szlavisztika Tanszéke 2010.
április 28–29-én nemzetközi konferenciát rendez PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.,
miniszterelnök-helyettes úr és prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., a nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem rektora védnöksége alatt . A rendezvény célja a tudomány és az oktatás
kölcsönhatásának bemutatása a társadalom- és a természettudományok terén.

A konferencián az alábbi témákban hangoznak el előadások:
– a társadalom- és természettudományok legújabb eredményei; megjelenésük a közoktatásban
– a nyelv- és irodalomtudományok legújabb eredményei; megjelenésük a közoktatásban
–új pedagógiai módszerek a közismereti és nevelési tantárgyak alap- és középfokú
oktatásában
– tankönyvkérdés, oktatásügy
– kétnyelvűség, kétnyelvű oktatás kisebbségi és többségi viszonylatban
– kisebbségi kultúra – a kisebbségek kultúrája: a kisebbségi kultúrák problematikája

A konferencia nyelve: magyar, angol, bármely szláv nyelv

A konferencia helyszíne: Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok
Kara, Nyitra, Drážovská 4

"Science for education – education for science"
International conference in honour of 50 years of the Hungarian
teacher training in Nitra

The Faculty of Central European Studies of Constantine the Philosopher University in Nitra,
the Department of Hungarian Language and Literature of University in Maribor and the
Department Slavic Studies of Masaryk University organize an international conference on 2829 April 2010 under the auspices of PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., vice-premier and prof.
RNDr. Libor Vozár, CSc., rector of Constantine the Philosopher University in Nitra. The
objective of the conference is to introduce the interaction of science and education in the
fields of social and natural sciences.

The topics below are considered of high importance on the conference:
– the newest results in social and natural sciences; their appearance in education
– the newest results in linguistic and literary sciences; their appearance in education
– new pedagogical methods in teaching general and educational subjects at elementary and
secondary level
– questions of course books, public education
– bilingualism, bilingual teaching in minority and majority context
– minority culture – the culture of minorities: the problem of minority cultures

The language of the conference: Hungarian, English and any of the Slavic languages

The place of the conference: Faculty of Central European Studies, Drážovská 4, Nitra

