Učíme pre život
„Prepojenosť“
18.-20. marec 2016, Poprad

Nezisková organizácia Indícia Vás pozýva na 8. ročník konferencie

Učíme pre život 2016
Konferencia v skratke:

Strácate v polovici školského energiu? Príďte si
dobiť baterky na konferenciu Učíme pre život
2016. Konferencia Učíme pre život je jedným
z najväčších podujatí pre aktívnych a inovatívnych
učiteľov na Slovensku.





stretnutie 300 aktívnych učiteľov
3 dni plné inšpiratívneho programu

priateľská a konštruktívna atmosféra

Tohoročnou témou konferencie je „Prepojenosť“. Uvedomujeme si, že byť osamelým bežcom nie je
udržateľnou cestou pre žiadneho učiteľa, ani pre žiadnu školu. Na konferencii preto ponúkneme nejeden príklad
toho, ako vystúpenie z hraníc „vlastného piesočku“ pomáha robiť veci lepšie.

Vystúpenia v rámci programu sa budú týkať:


prepojenia medzi stupňami vzdelávania,



prepojenia medzi predmetmi,



prepojenia škôl s praktickým životom,



prepojenia krajín a komunít,



prepojenosti pedagogických tímov v školách,



prepojenosti formálneho a neformálneho vzdelávania.

Úvodnú prednášku konferencie prednesie prof. Erich Mistrík. Medzi-predmetové tematické vyučovanie predstaví
1. súkromné gymnázium v Bratislave, o prepojenosti školy s občianskou spoločnosťou porozpráva Juraj
Smatana. O efektívnom modeli spolupráce školy s podnikmi v Žiari nad Hronom sa dozvieme od Beáty Tóthovej
a podobný projekt z ČR predstaví Silvie Pýchová zo združenia EduIn. O formovaní charakteru bude
hovoriť Pavel Kailing, prepojenie s budúcnosťou prinesú Lukáš Bakoš a Štefan Machajdík. Nebudú chýbať ani
príspevky zamerané na využitie technológií vo vyučovaní.

Termín a miesto konania:



18. – 20. marec 2016
Hotel Satel, Poprad

Kontakty:



konferencia@indicia.sk
0948 895 170

Praktické informácie:
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom on-line formulára do 29. februára 2016, resp. do naplnenia kapacity.
Viac informácií o programe a prihlasovaní nájdete na stránke www.indicia.sk/ucime-pre-zivot-2016.
Účasť na konferencii je spoplatnená sumou 52€. Poplatok za konferenciu vrátane obedov a večerí je 79€,
a poplatok za konferenciu vrátane ubytovania a plnej penzie je 115€/125€.
Učitelia zo škôl Pallas Athena majú nárok na zľavu vo výške 20€.

