
  
 

Nezisková organizácia Indícia Vás pozýva na 5. ročník konferencie 

Učíme pre život 2013 
Nosnou témou tohoročnej konferencie je „Sloboda učiteľa – využitie v prospech žiaka“. Každý učiteľ môže byť 

plachý, pokorný, reaktívny, ale rovnako môže byť aj zanietený, tvorivý a sebaistý. V oboch prípadoch sa jeho 

osobnosť prenáša do atmosféry v triede a odzrkadľuje vo výchove žiakov. Preto je nesmierne dôležité, aby každý 

učiteľ mal možnosť slobodne sa rozhodnúť, k čomu chce viesť svojich žiakov a aký vlastne chce byť on sám.  

 

Ukážka z programu: 

 Martin Kríž: Individuálne kurikulum žiaka v spoločnej 

škole vo Fínsku (Ako naplniť ústavné právo na vzdelanie 

u každého žiaka?) 

 Beáta Brestenská: Kvalitný učiteľ – kvalitná škola 

(Systémové zmeny v školstve) 

 Elektronická triedna kniha prepojená na ŠVP 

(Bezpapierová škola) 

 Lukáš Bakoš: Business pohľad na kvalitu „produktu“ 

slovenského školstva 

 Vladimír Burjan: Čo sa môžu učitelia naučiť od 

marketérov (netradičné úvahy o motivácii vo 

vzdelávaní) 

 Zuzana Berová: Voľba byť skvelý 

 Mária Tóthová Šimčáková: Čo by deti, rodičia a učitelia 

mali vedieť o  moderných  komunikačných 

technológiách 

 Ivan Kalaš: Premeny školy v digitálnom veku 

 Roman Baranovič: eKatedra.sk – on-line burza 

výučbových materiálov 

 Martin Kuruc: Vzťah žiak – učiteľ: spolu každý sám 

 Vladimír Burjan: DOBRÁ ŠKOLA Live 

 Miroslav Beblavý: Diskusia o slobode učiteľa 

 Roman Baranovič: Budúcnosť IKT vo vzdelávaní (vrátane 

využitia edukačnej robotiky) 

 Martina Chalachánová: Koučovanie v školskej praxi 

 Ingrid Jančiarová: Matematika pre 1. ročník ZŠ 

 Martina Totkovičová: Matematika pre 2. ročník ZŠ 

 Eva Macáková: Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ 

 Zuzana Berová: Matematika pre 2. stupeň ZŠ 

 Miroslava Konrádová: Myšlienkové mapy 

 Konrádová, Chalachánová: Rozvíjame tímovú prácu 

 Anna Thomková: Známka alebo slovo? 

 Najlepšie projektové vyučovania (Týždeň projektov 

o bezpečnosti na internete) 

 

Okrem toho v programe vystúpia s ďalšími príspevkami aj Saskia Repčíková, Tibor „Mrkvička“ Hujdič, Táňa 

Piovarčiová, Štúdio zážitku, a mnoho ďalších. Samozrejmosťou budú i obľúbené príspevky učiteľov z praxe a burzy 

nápadov podľa vzdelávacích oblastí. Program budeme postupne dopĺňať na našej webovej stránke www.indicia.sk. 

 

Termín a miesto konania: 

 15. – 17. marec 2013 

 Hotel Satel, Poprad 

 

Kontakty: 

 viera.marikova@indicia.sk 

 0948 150 751 

 

Viac informácií o programe a prihlasovaní nájdete na stránke http://www.indicia.sk/projekty/ucime-pre-

zivot/konferencia-ucime-pre-zivot-2013/. Prezentácie a videozáznamy z predošlých ročníkov sú dostupné na portáli 

www.ucimeprezivot.sk. 

 

Účasť na konferencii je spoplatnená sumou 44 €. Poplatok za konferenciu vrátane obedov a večerí je 70 €, a 

poplatok za konferenciu vrátane ubytovania a plnej penzie je 100 €. Môžete však využiť širokú škálu zaujímavých 

zliav, o ktorých sa dočítate na www.indicia.sk. 
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