
Najväčšia učiteľská konferencia opäť v Senci
Majú byť učitelia magistri? Aký má byť kvalitný učiteľ? Môže dejepisár učiť matematiku? A ako to robia v iných krajinách, že žiaci dosahujú dlhodobo lepšie výsledky v matematickej, prírodovednej či čitateľskej gramot-
nosti? Je to kvalitou učiteľov alebo stačia kvalitné učebnice? Odpovede na všetky tieto otázky a ešte oveľa viac prinesie 8. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google6, ktorú organizuje odborné 
nakladateľstvo RAABE Slovensko.

Spoluorganizátorom podujatia je Inštitút ekonomických a spoločenských 
analýz INESS a odborným garantom Pedagogická fakulta Trnavskej univer-
zity v Trnave. Najväčšia učiteľská konferencia sa bude konať v dňoch 6. – 
7. júna 2019 v Hoteli SENEC v Senci – pod záštitou Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. 

Účasť takmer 500 učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných 
a základných umeleckých škôl. Bohatý odborný program s viac ako 40 rôz-
nymi vzdelávacími aktivitami. Prednášky, semináre, workshopy, okrúhle 
stoly, tréningy, koučovacia zóna aj moderovaná diskusia. Zahraniční spíkri 
zo Spojených štátov amerických, Singapuru, Kene, Litvy, Nemecka a Česka. 
A samozrejme viac ako 30 renomovaných slovenských lektorov. To všetko 
bude tvoriť 2-dňový maratón na seneckých jazerách.

„Tento ročník sme sa možno viac ako kedykoľvek predtým zamerali na jed-
notlivé vyučovacie predmety, aby sme učiteľom jednotlivých špecializácií 
vedeli ponúknuť príležitosť na kvalitné dovzdelanie sa práve v tom ich odbo-
re. V programe tento rok preto figurujú workshopy o didaktike dejepisu, prí-
rodovedných predmetov, slovenského jazyka a literatúry, semináre o výučbe 
cudzích jazykov, rozvíjaní čitateľskej gramotnosti v základných školách, prak-
tické cvičenia z techniky, či multikultúrna výchova, aktivity na zmierňovanie 
predsudkov, práca s problémovými žiakmi aj rodičmi,“ povedala Mgr. Mira 
Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slo-
vensko.

Zo zahraničných lektorov treba určite spomenúť Khairi Abdullaha z Mar-
shall Cavendish, popredného singapurského tvorcu vzdelávacích riešení 

K-12. Účastníkom konferencie predstaví najlepšie postupy a trendy v oblasti 
vzdelávania v Singapure, v krajine, kde je vzdelávanie národnou prioritou, 
kde sa základné pedagogické dokumenty a učebnice postupne menia tak, 
aby poskytovali študentom príležitosti na pochopenie a  komunikovanie 
konceptov, kritické myslenie a aplikovanie poznatkov na reálne problémy.

Ďalším výnimočným hosťom bude Marija Vyšniauskaite,  ktorá vedie 
vzdelávacie stredisko v rámci Litovského inštitútu Lithuanian Free Market 
Institute a nedávno aj na Slovensku vyšiel preklad jej učebnice ekonómie 
pre stredné školy – Ekonómia v 31 hodinách.

Z USA pricestuje do Senca Dr. Amita Gupta, profesorka na Pedagogickej 
fakulte, City College, New York (CUNY), aby tu predstavila stručný prehľad 

vzdelávania a učiteľskej profesie v USA vrátane krátkej histórie overovania 
učiteľských zručností a prominentné prístupy k príprave učiteľov. 
Odborný program konferencie je určený všetkým pedagógom, ktorým 
záleží na zvyšovaní kvality vzdelávania na Slovensku. Tento rok ho tvoria 
štyri nosné piliere:

1. Kvalitný učiteľ

2. Škola ako miesto na vzdelanie 

3. Procesy učenia a učenia sa

4. Cudzie jazyky

Konferencia aj ako prejav vďaky učiteľom
„Sme presvedčení o tom, že pedagógovia si na Slovensku zasluhujú viac reš-
pektu, uznania, a vďaky. S týmto zámerom každoročne okrem bohatého od-
borného programu účastníkom konferencie ponúkame aj hodnotný kultúrny 
program, ktorý je nielen príležitosťou na relax medzi vzdelávacími aktivitami, 
ale aj miestom na diskusiu s kolegami, nové kontakty. Inak tomu nebude ani 
teraz: príjemný spoločenský večer v štýle záhradnej párty v kruhu 500 zúčast-
nených učiteľov bude moderovať obľúbený slovenský moderátor Roman Ju-
raško,“  prezradila Mira Bianchi Schrimpelová.

Pedagógovia sa aktuálne môžu na konferenciu 
prihlasovať za zvýhodnených podmienok: dvaja 
účastníci platia len jeden účastnícky poplatok. Viac 
informácií o konferencii, program aj prihláškový for-
mulár nájdete na www.raabe.sk


