POZÝVAME VÁS
NA ROADSHOW MODERNÝ UČITEĽ 2015
Príďte si po celý rad námetov, ako urobiť vyučovanie vo vašej škole zasa o kúsok iným a lepším. Inšpiratívne
podujatie Roadshow Moderný učiteľ 2015 sa bude konať v ôsmich mestách Slovenska. Program 11. ročníka bude
plný zaujímavých vystúpení a hlavne povzbudivých slov.
Termíny a mestá:
20.10.

Poprad

10.11.

Bratislava

21.10.

Košice

11.11.

Dubnica nad Váhom

22.10.

Martin

12.11.

Trstená

23.10.

Žiar nad Hronom

13.11.

Nitra

Ukážky z programu


Aj Informatiky je možné sa dotknúť! - Martin Cápay ukáže, ako môže vizualizácia, bez zbytočných
technických detailov, pomôcť k pochopeniu základných počítačových konceptov.



Comenia Script® – písanie s radosťou – Andrea Cinegová predstaví charakteristiku a ukážky písma, jeho
jednoduchosť, čitateľnosť a zohľadňovanie individuálnych potrieb dieťaťa.



Ako ďalej v elektronizácii školstva - Anna Chlupíková ako riaditeľka v škole zaviedla úplnú elektronizáciu
dokumentácie. Ako na to, sa dozviete aj s praktickými ukážkami, návodmi a radami.



Keď hodina informatiky baví žiakov i učiteľa - Martina Chalachánová poskytne informácie o prvých
eUčebniciach informatickej výchovy a informatiky na Slovensku. Autorky si dali za cieľ, aby hodiny
informatiky bavili žiakov aj učiteľov.



Vzdelávanie v globálnych súvislostiach - Lukáš Zajac ukáže, že súčasné globálne procesy a vzájomná
previazanosť sa dajú zakomponovať do vyučovania tak, aby boli v súlade so štátnym kurikulom.



Nová rola učiteľa - Dada Môťovská predstaví prístup, v ktorom učiteľ nie je dominantný a nevyrušuje
žiakov pri ich bádaní. Naopak, dôveruje žiakom a ich schopnostiam, a vie, že matematiku sami vybudujú,
a preto aj pochopia.



Tibor Hujdič alias pán Mrkvička je propagátorom čítania detí a deťom, vedie semináre pre knihovníkov
o práci s detským čitateľom, semináre pre učiteľov o čitateľskej gramotnosti a je neúnavným čitateľom
všetkým rodičom a deťom, ktorí chcú skvelú knihu pre deti počúvať.

Organizačné informácie
Účastnícky poplatok je 30 € na osobu. Zahŕňa účasť na programe, minerálku/kávu/čaj a obed.
Školy zapojené do klubu Pallas Athena, majú účasť každého piateho učiteľa zdarma.
Viac informácií a prihlasovanie na www.indicia.sk/roadshow2015. Kontakt na roadshow@indicia.sk.
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