Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Pozývame Vás

na odborný seminár
venovaný prezentácii výsledkov

medzinárodného výskumu

občianstva a občianskeho vzdelávania

ICCS 2009

Medzinárodný výskum občianstva
a občianskeho vzdelávania – ICCS 2009




podáva správu o vedomostiach 14-ročných žiakov v oblasti
občianskej výchovy a občianstva a o vzťahu 14-ročných žiakov
k občianskej výchove a k občianstvu zbiera informácie o špecifikách
občianskej výchovy a občianstva v účastníckych krajinách
podáva správu o názoroch riaditeľov a učiteľov OV a EV
na vyučovanie OV a EV na ZŠ a OGY a o ich postojoch k cieľom OV
a EV a k spôsobom ich vyučovania

Cieľ
 zistiť, ako sa žiaci vo veku 14 rokov pripravujú prevziať svoje úlohy
občanov
Kontext
 národný (SR)
 medzinárodný (38 krajín, vrátane SR) – 26 krajín Európy (vrátane
Ruska), 7 krajín Lat. Ameriky, 5 krajín Ázie a Oceánie

Termíny a miesta konania:










Bratislava
Trnava
Nitra
Trenčín
Banská Bystrica
Prešov
Košice
Žilina

– 12. 11. 2012
– 13. 11. 2012
– 14. 11. 2012
– 15. 11. 2012
– 20. 11. 2012
– 21. 11. 2012
– 22. 11. 2012
– 23. 11. 2012

November 2012
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Organizačné pokyny
V prípade záujmu o účasť na seminári:
• buď vyplňte on-line prihlášku na adrese: http://login.oursurvey.biz/6177
• alebo vyplňte prihlášku vo formáte programu Excel (v prílohe e-mailu)
a odošlite ju e-mailom na adresu: timotej.kubis@nucem.sk

Prihlášku je potrebné vyplniť za každého jedného účastníka zvlášť!

Termín podania prihlášok: 26. 10. 2012
• Informácie získate aj na tel. č.: 02/68 260 209 a 02/68 260 210
aj na e-mailovej adrese: timotej.kubis@nucem.sk
po 22. 10. 2012 aj na adrese: ICCS_seminar@nucem.sk
• Podrobnejšie informácie zverejníme začiatkom novembra 2012 aj na stránke NÚCEM:
www.nucem.sk  Medzinárodné merania  ICCS  Dokumenty  Odborný seminár
alebo www.nucem.sk  Projekty ESF  Dokumenty  ICCS – Aktivita 4.2
Účastníkom odborného seminára nebude zo strany NÚCEM uhradené stravné ani cestovné náklady.
Nie je vylúčené, že sa seminár z organizačných dôvodov bude konať iba v niektorých krajských mestách.
Začiatok seminára je plánovaný na 9.00 h.
Konkrétne miesto, program seminára a prípadné zmeny
budú prihláseným záujemcom oznámené e-mailom.

Tešíme sa na Vašu účasť!

