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P R I H L Á Š K A 
 

Záväzne sa prihlasujem na medzinárodnú konferenciu 

Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov 
Termín konania:  10. – 11. septembra 2021   

Miesto konania:  Nadlak, Rumunsko 

Meno a priezvisko/titul: 

Názov príspevku:  

 

Požadované technické zabezpečenie: 

Plánovaný  príchod:    

odchod: 

Ubytovanie (max. 2 noci):  z   9. na 10.09. áno nie 

z 10. na 11.09. áno nie               

z 11. na 12.09. áno nie 

Iné požiadavky:  

   N e h o d i a c e    s a     š k r t n i t e 

Podpis:  

.................................. 

Kontakt (adresa, telefón, mobil, e-mail): 

 

POZNÁMKA: Medzinárodná konferencia začína privítaním hostí, pozdravnými príhovormi a 

slávnostným udelením Ceny Ondreja Štefanka vo štvrtok, 9.09.2021 v neskorých poobedňajších 

hodinách. Zahájenie pracovnej časti konferencie je v piatok 10.09.2021  ráno. 

 
Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov 

 Je všeobecne známe, že školstvo a vzdelávanie v autochtónnych komunitách národnostných menšín 

je kľúčovou oblasťou na udržiavanie a rozvoj tej-ktorej komunity. 

 Dolnozemskí Slováci už tri storočia pripisovali a pripisujú adekvátny význam výchove a vzdelávaniu 

svojich detí v materinskom jazyku. V prvotnej fáze toho základného a neskôr aj vyššieho. Súc si vedomí 

tohoto významu budovali školy (najprv cirkevné a potom štátne alebo verejné) s vyučovacím jazykom 

slovenským, ktoré sa časom stali nielen vzdelávacími inštitúciami, ale aj kľúčovými piliermi komplexného 

národnostného života. Preto slovenské stredné školy na Dolnej zemi môžeme považovať za opravdové bašty 

slovenskosti. Ich práca sa dlhodobo odzrkadľuje na kompetenciách a zručnostiach žiakov a dlhodobo aj na 

hodnotovej úrovni danej society, v ktorej odchovanci týchto škôl žijú a pôsobia. 

Práve z uvedených dôvodov je cieľom medzinárodnej konferencie Úloha slovenských stredných škôl 

v živote dolnozemských Slovákov analyzovať komplexnú úlohu a pôsobenie týchto jedinečných 

vzdelávacích inštitúcií z pohľadu pedagógov, andragógov, sociológov, historikov, kulturológov, literátov, 

jazykovedcov atď. 

 Potenciálne príspevky by sa mohli zamerať na nasledujúce oblasti: 

- historické aspekty stredoškolského vzdelávania na Dolnej zemi; 

- postavenie a inštitucionálne formy vzdelávania (hlavne stredoškolského) v slovenskom jazyku; 

- kurikulárne aspekty vzdelávania; 

- vyučovanie jednotlivých disciplín na školách a ich špecifiká v kontexte národnostnej školy; 

- mimoškolské aktivity na podporu vzdelávania v materinskom jazyku; 

- spolupráca slovenských stredných škôl na Dolnej zemi a spolupráca s materskou krajinou. 

mailto:hlasznik@dzscr.ro
mailto:kvsivankrasko@gmail.co

