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KONTAKT

e-mail: konferencja.drn@uwb.edu.pl
Adres:
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20
z dopiskiem KONFERENCJA

PROPONOWANE OBSZARY BADAŃ, REFLEKSJI, DYSKUSJI
 Kompetencje kluczowe człowieka w perspektywie teoretycznej, metodologicznej
i empirycznej różnych dyscyplin naukowych.
 Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju kompetencji kluczowych dzieci.
 Edukacyjne problemy rozwijania kompetencji kluczowych dzieci w młodszym wieku
szkolnym.
 Kompetencje kluczowe, jako płaszczyzna integracji.
TERMINARZ KONFERENCJI
 do 30 stycznia 2014 roku - zgłoszenie pocztą elektroniczną udziału w konferencji
(przesłanie karty uczestnictwa) oraz abstraktu w języku polskim i angielskim. Informacje
dotyczące Konferencji oraz karta zgłoszenia uczestnictwa dostępna będzie na stronie
internetowej pod adresem: http://pedagogika.uwb.edu.pl/ do 1 lutego 2014 roku –
przesłanie komunikatu 2 (szczegółowe informacje dla osób, które zgłoszą udział
w konferencji)
 do 30 marca 2014 - wniesienie opłaty konferencyjnej (z dopiskiem „Konferencja DRN”),
na konto 59203000451110000002921750 Bank BGŻ S.A. Fundacja Centrum Transferu
Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych
 do 30 kwietnia 2014 roku – ostateczny termin przesłania tekstu do publikacji (podejmiemy
starania, aby publikacja została wydana do końca 2014 roku)
 do 10 września 2014 – przesłanie szczegółowego programu konferencji.
KOSZTY UCZESTNICTWA
Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą 500 zł. Opłata konferencyjna obejmuje:
materiały konferencyjne, wydanie monografii naukowych, przerwy kawowe, obiady,
uroczystą kolację. Usługi hotelowe i koszty pobytu uczestnicy zamawiają i pokrywają
indywidualnie, według stawek ustalonych przez hotele (informacje o hotelach podane będą
w drugim komunikacie).
PUBLIKACJA
Złożone teksty zostaną opublikowane po pozytywnej recenzji. Rada Redakcyjna zastrzega
sobie prawo do wnoszenia poprawek językowych, graficznych i układu tekstu. Za
publikowane prace autorzy nie otrzymają honorarium.
Opracowania przygotowane zgodnie z poniższymi zaleceniami, należy przesłać pocztą
elektroniczną na adres: konferencja.drn@uwb.edu.pl
 Zalecany układ pracy: W nagłówku artykułu należy zamieścić w kolejności: imię i
nazwisko autora/autorów, nazwę instytucji (rozmiar czcionki – 12 pkt., tytuł pracy (w
języku polskim i angielskim), pogrubiony i wyśrodkowany), streszczenie do 250 słów (w
języku polskim i angielskim), słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim), tekst
pracy, bibliografia, krótka nota o autorze.
 Marginesy: górny – 2,5 cm, dolny – 2,5 cm, lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5 cm.
 Tekst: rozmiar czcionki – 12 pkt.; krój pisma – Times New Roman; odstęp między
wierszami – podwójny; tytuły rozdziałów – wyśrodkowane i pogrubione; tekst –
wyjustowany. Prosimy nie numerować stron oraz nie dzielić wyrazów.
 Tabele należy numerować kolejno cyframi rzymskimi, natomiast, ryciny i wykresy arabskimi. Mogą być one zamieszczone w tekście artykułu lub na końcu opracowania, w
kolorze czarnym.

 Odsyłacze do literatury w tekście w nawiasach (Nowak, 2008 ), jeśli cytat (Nowak , 2008,
s. 222).
 Bibliografia:
 Książka: Kowalski, J. (rok wydania), Tytuł, Miejsce wydania, Wydawnictwo.
 Rozdział w pracy zbiorowej: Kowalski, J. (rok wydania) Tytuł opracowania, [w:] S.
Nowak (red.), Tytuł pracy zbiorowej, Miejsce wydania, Wydawnictwo.
 Czasopismo: Kowalski, J. (rok wydania), Tytuł artykułu, Tytuł Czasopisma, nr, strony.
Strona internetowa: autor, tytuł, adres strony http://www.men.gov.pl – aktualna w dniu
dd.mm.rr

