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Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo 

vzdelávaní zo zahraničia. Bohatý odborný program s viac ako 

40 rôznymi aktivitami. Renomovaní lektori zo Slovenska, ale aj 

zahraničia. A k tomu takmer 500 pedagógov z celého Slovenska. 

O čom je reč? O ďalšom ročníku medzinárodnej odbornej konfer-

encie pre pedagógov s názvom Učiteľ nie je Google 4, ktorú opäť 

organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko.

„Každý rok je pre nás ako organizátora veľkou výzvou, aby sme 

učiteľom a riaditeľom škôl ponúkli kvalitný program, priniesli 

množstvo nových poznatkov aj inšpirácií k ich neľahkej práci a 

tiež nové formáty. V tomto duchu sa budeme snažiť aj tento rok 

nesklamať ich očakávania a opäť máme v pláne posunúť v or-

ganizácii konferencie latku o kúsok vyššie,” povedala Mgr. Mira 

Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE 

Slovensko.

Kedy to bude?

15. – 16. 6. 2017 Hotel SENEC**** v Senci

Pre koho je konferencia určená?

poznania v rámci jednotlivých učebných predmetov, vedných 

odborov a disciplín či na zlepšovanie vzdelávacích, ale aj or-

ganizačných metód a metodík. Je zameraný aj na rozvoj ve-

deckej a odbornej činnosti učiteľov, vedeckých a odborných 

pracovníkov a študentov vysokých škôl, ďalej na aplikovanie 

získaných poznatkov v praxi alebo na zlepšenie spoločenskej 

angažovanosti učiteľov, odborných pracovníkov a študentov 

vysokých škôl. Uzávierka grantového programu je 5. júna. 

Plánovaná výška grantu je 30 000 eur, pričom maximálna 

výška podpory na jeden projekt je 5 000 eur. Projekty môžu 

záujemcovia podávať elektronicky prostredníctvom online 

formulára na webovej stránke Nadácie Tatra banky.

Pre všetkých pedagógov, ktorým záleží na zvyšovaní kvality 

vzdelávania na Slovensku, pričom v bohatom programe si 

každý niečo nájde, či už je to riaditeľ alebo zástupca školy, 

učiteľka v materskej škole, ale napríklad aj učiteľ matematiky, 

techniky, prírodovedy...

Čo ma čaká?

Bohatý odborný aj sprievodný program.

Odborný program tohtoročnej konferencie organizátori 

vystavali na troch nosných tematických pilieroch:

1. Kultúra, spoločnosť, náboženstvo a vzdelávanie

Inakosť determinuje vzdelávanie.

Európa sa radikálne mení.

Ako reaguje školstvo?

2. Vzdelávanie 5.0.

Kritická analýza prínosu digitálnych technológií.

Ako je možné koexistovať vo svete sietí?

3. Rovnosť a nerovnosť šancí vo vzdelávaní

Vzdelávanie v medzinárodnom kontexte.  
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moderátori. Účastníkov takisto čaká zaujímavý večerný program

v štýle garden party priamo na brehu jazera,” prezradila Mira 

Schrimpelová.

Ako sa môžem prihlásiť a čo je v cene?

Prostredníctvom oficiálnej stránky www.raabe.sk, kde nájdete 

aj bližšie informácie ohľadom konferencie. 

Poplatok zahŕňa účasť na konferencii, materiály ku kon-

ferencii, dopoludňajšie občerstvenie, obed a popoludňa-

jšie občerstvenie v prvý deň konferencie, večerný program 

s prekvapením, ranné občerstvenie a obed na druhý deň 

konferencie, ako aj online prístup k prezentáciám v podobe 

zhrňujúceho zborníka vrátane darčeka pre každého účastníka

od generálneho partnera konferencie – spoločnosti Dynasit

 v hodnote 40 EUR.

Ako vytvoriť optimálnu vzdelávaciu klímu v škole? Integrá-

cia utečencov v školách, efektívna spolupráca zriaďovateľa 

a školy, finančná kontrola v školách, deti so ŠVVP, renesan-

cia vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, adaptívne 

učenie, vzdelávanie dvojročných, verejné obstarávanie v 

školách, inovatívny prístup k prírodným vedám – to sú 

niektoré z  množstva tém, ktoré v Senci tento rok odzne-

jú. Účasť takmer 40 renomovaných slovenských lektorov 

spolu so zahraničnými prednášajúcimi z Írska, Českej re-

publiky, Nemecka, Švajčiarska a Indonézie je prísľubom 

naozaj kvalitného odborného programu. „Učitelia, ktorí na 

naše konferencie chodia pravidelne, už vedia, že program dvo-

jdňového podujatia si vďaka rozmanitosti formátov aj tém 

môžu prispôsobiť podľa vlastných preferencií, svojej odborno-

sti a potrieb. Aj tento rok dotvoria príjemnú atmosféru známi 

SAME WORLD 
MOJA TRIEDA HRÁ UDRŽATEĽNE
APRÍL – JÚL 2017
Realizovali ste so svojimi študentmi zaujímavú aktivitu, metodi-

ku alebo inovatívny vzdelávací prístup v globálnom vzdelávaní 

alebo environmentálnej výchove, o ktorú sa chcete podeliť alebo 

ju zverejniť? Ak áno, predstavte nám svoj dobrý príklad a zapojte sa  

do 1. európskej súťaže SAME WORLD! Víťazná skupina (učite-

lia a študenti, ktorí sa na tejto aktivite zúčastnili) vyhrajú skvelú 

cestu a zážitok, zúčastnia sa na medzinárodnom seminári SAME 

WORLD, ktoré sa bude konať v Portugalsku v októbri 2017.

Čo je cieľom súťaže?

Cieľom súťaže je identifikovať a  predstaviť dobré vzdeláva-

cie postupy zamerané na tému životného prostredia 

a udržateľného spôsobu života v rámci formálneho vzdeláva-

cieho systému v Európe.

Aký typ vzdelávacej aktivity je možné nominovať?

Účastníci môžu predložiť vzdelávaciu metódu alebo techniku, 

ktorú nedávno použili vo vzdelávacom kontexte a o ktorú sa 

chcú podeliť. Môže ísť o vzdelávaciu aktivitu so žiakmi, dlhšiu 

alebo kratšiu aktivitu v  triede v  rámci niektorého predmetu 

(t. j. trvajúcu niekoľko vyučovacích hodín) alebo dlhodobé 

aktivity v  kontexte interdisciplinárneho mimokurikulárne-

ho školského projektu (trvajúceho niekoľko týždňov alebo

mesiacov). 

  

 

 

 

 

 


